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ΒΥ δ Ή , ΦΕΕΣ ΤΡ ΑΤ τς Ὑγά πει Ὲ' ΔΎ - 

ΑΟ ΘΘΟΘΛΌΟΌΤΊΤΊΙΑ ΔΙΔ.- 
φόρων ἐπιγραμμάτων παλαιών, εἰς 

ἐπα βιξλίω διηρημδρη. 
ΕἸΣ ΠΟ σία ἀΠπογ Οὐ πὶ ΘΡῚ στατηπιατἧπη νὰ: 

τοῦιΠ2, ἴῃ ἰορτοηι τος ἀπ {{π|Π}, 
Μᾳρηυ ορίσ τ αηΉ" αἴ πιμηενο ὅσ ἀιοῦνιις ἰηάιοϊδεις αἰ. 

Ησργ, διερἢ. ἄς μας πα εἀϊτίοης ἀπο μΌ, 

Ῥηξίηας ἃ πηοπάϊς ἔπογας ἰοροῦ δητὸ ἔιρατιις: 
ἵΝυης ῥγοιρα τηοηάα;, ππης ἰσροῦ ἢΠ]ς τοάϊτ, 

Ἐχουάεδαι Ἡρητίςιις δίορμαηις, {Π|πππὶ- ν τι να -- 
ὈΆΙΘΗΙ ΕΥ̓ΟΘΈΔΙ ΕΥ̓ΡΟΡΤΆΡΠΙ5, 



ΠΕ ΝΑΙΟΙ: ΤΕΡΟΝ ΡΣ 

ζΑΓΙΟ ΠΟΙΑΓΙΠῚ [10] ρας] !ατίαπι, φαῖθισ τη ἢα- 
15 ΠΟΤῚ ὅζ τη Ἡοπλοτὶ αἰϊογάμηηιςε ρος - 

τατα ἢ εἀϊτιοης νίαν εἰἐ. 

Ηκοποῖα ποιηθῃ ρΓΟρΥΙ ν τὶ Δ0Ὁ ΓΑ] Ιοτ 5, οχυ- 

γε Δα ςΔη 5,4 ΑἸ115 Δ] Πγ. 115,1 Πα Ἰδέ. 

Αεμας ποίηση οἵε Θεητίς {ει ρορα]:, ἀπ ντθὶς5, 
Δ ἃ σεπτεῖς Ππς ντϑὶς ποηλίης ἀεάἀπέζατη Πρηιῆςαξ, 

Ηας διιεπι πιοηζὶς ποηχεη εἴε οἰξεπά!τ. 
Ηαςνεγὸ πιλαγῖβ, ἤπια}: δας οηεις εἰΐς ποηλεη δά- 

τηοπεῖ. 
Ατπας ποία τ Βΐς, (σας ὅ. ᾿π ποίῖγο ΔΕ Γςἢγ]ο, 

Χεθορποηῖς, Πα οΥ ἀ4ς, Ιοάοτο διςα]ο,απις 4115) 
Τςρτεηγίαγιιπῃ οἰ ἰπἀοχ, 145 ΟΥαοὶ γνώμας ἀρ ροΙ]Δης. 

ΗαγιΠ1 αὐτοπ ΠΙτογαΐατιιπγ “ “ νίππι ΠΟἢ οχςοορι- 

τδα!, ἔς ροείιις ἀπ] γοαοςδιι!. Πᾶς ἘΠ ΠῚ Π]το γα ας 
ΟΠ Ρ] αΥ Πη15 ἀΠ ΓΙ ΠΙΠγ15 σοά ςΙδιι5 Ογαςίς, Δ ἢ ἴτας 
4ϊς Ἰοςῖς5 411 ἀϊαϊορὶ ἔοτιηδπη Ππαθεγεηξ, ἱπαςηὶ, “1ητογ- 
τοσατοποπι, "τοροπίϊοποπι ἱπά!ςαηῖε. 



-- ΠΕ ΡΟ δ. Ὁ ͵ ΙΕΡΗΆΑΝΥΕΘ 1,.Ὲ- 
δϊοτὶ ροετίςος Πιάϊοίο ς, Ὁ. 

α Ν Α Μαΐατο ργατις εἰ θεῆς σου άϊτις οἰδιι5, ται στάτιιπι 
εἴτε Δατγίθιι5,.ς πχατο οτἰᾷ ξοσταῖο σγατί 5, σαγπιοῃ συ ἰοροῖς 4πά- 
αι ἀεςεῖ εἰεραητία τιέξ, δέ πιο φιοάᾷ (ν εἶτα ᾿οιιατ) [α]ς σοπαϊτ, 
ΠΕΠΊΟ Οἱ] τόγέτος ἤπτ Δατος, πορδιογίτ, ϑο 4 ιοά ρ] τ [χιις τ πιοπία 
νίἀποπίτ, ντ θεης {γιιφεὶς ἔογσα]ς νείςι σοιχτοιτὶ, [τας ἀογᾶ αὐτοπι 
φοσαίϑ γε παδητ, ἰ4 [ῃ Ροστατιιπι ἰοφείοιις ν απςηΐτο φαῖρ] αὐ Πλὶς 
νἱ ἀσηγιβ,ντ συδηιῖς σογ σαγΠ ἃ Παρ ΟἸ1ΠῚ Δα! ἀϊτατο ν οἰ αρτα- 
τέηας Ιεραητ, ὃς Ἰεόλα δά πιίγατίοηὶ Παϊσοᾶτ,ιια]ς ταπγς {πὰ ἢι φιιοά 
οα τὶ τἄτοροτο σοπηεη ἀεταττίβοϊα, ποι ἱπυΐγαητ. Ν ταῦτ ἃ σοηοῖς 
δὰ [ρεοὶζ ἀείςειιἀἄδηλις, ([ΔὉΠΠπτ|ὸ σπίτι ροςτίςα: ρατοης ἤπιος) 4πο- 
τυΐαυίαις εἴς αὶ αἰΐχαο ἐριργάπιαις οὐ]οέξατιις, ὃς εἴτις νοἷας Π]οοο- 
τὶς ἀεἸτιϊτιιβ,᾽οςὶ οχ το ταπταπε ν οἰ ρτατῷ σοροτίτ, απο ἐχροα- 
ἄλτ ταις Ἐχαπγιποτὲ Ατααὶ τά αι ηχαἀιογ πὶ ποι ἀοἰοξϊατιοι  διι- 
δεῖ ΟΠ πη, {Ἐ ὃς ἐρ᾿ργαπηπγατίς ἰςπτοητίαν ἀροστίις ἀοπχομίεγας, ὃς 
υραπαομτῦ ἴῃ το Πιλ}]}, {1 οσσατγου τ πρροάϊτατ. Οὐα: φαῦ ἴτα ἤητ, 
ἐρο ἢ ἐχροποῦξ ἡα πὰς ρογτίπότια οἰ οσιιαιι ἀϊιπὶ {τὰ πεῖς τγ Ρὶς 
ορίργάπγατα σχοιἀογῷ, ΟρογαΡγοτα πχο ξαξε τ, ὃς Ποἢ ΠΊᾶρλΟ ΠΊςΟ 
Ἰαογο πηαριγᾷ ντ]τατοηχ {πιιάϊοῆς Βιπιπιοάι τογὰ δ!]ατυγά οχ ι- 
πιλτᾶ : [5 σα αυΐα απο οἄοτς πο Πἰσαίτ, Βιιης ᾿πτοῦοα ν οἱ ατί δεύτερον 
πλοιῦ ξατιιγ Ραταιὶ, ἢ ἰη αιοτγ ρου ΠΠπιὺπη ὀρ στἄπχατὶς οδίογιδα 
παιδὶ αὐτίβοῖα ντἀογοτιτ,ἰαποιίθαις ἰπ ἀϊσατῷ, δατ ρίταγίαι ΠΟ ΠῚ, 
Απείρατοῦ ντογα;» Γσοη ἄος, 1 κις} 15, αισίαιαιις, ΝΙ σα ἢν, ΡΒ] Ιρρας, 
ΜΜᾳοεάομῃίις. 5. ΑἸτΙρατεῖ, [ οοπ! ἄς, ΡΠ] ρρι ὃς Μαςοάοηι ραιισα 
σκωππικοὶ (ατρσοπτγὰ ας ἢ] ΠΠ|,1 αἰςϊατὶ ἃς ΝΝΊςαγοδὶ οπγηΐα ἔογὸ σκωπικαὶ 
{ὑτλτ, τῶ ϑατικαὶ ὃς δία τυρτικά. ῬὮΠΓρρο φαϊἀξ φογτὸ νοις ῬοσιΠατία (πὶ 
τα: 4 κολακευτικῶς ἐΐκοματικαὶ χα ΐθτι5 (ὐασίτὶ αάιιατατ. οὐ Τρβῆνεν 
ἀλ ἴῃ δος αἸδο πὸ γοροῃίβὲάϊςει αἰ ιῖ5. [πὸ γογὸ ἱπορο ]ΠΠγ}5 χῆ- 
για μματοποιοῖς Ε[1ΠῚ ΔΙ ΙΠΊΟΓΟ, δύ ἰῃ Εγαίηηο οἰπι ἰδ! ἀαπτο( Πα 4 ἴπ 
ταρτο νἱτο ἀοπάογαγο ἔς οἰ) 4! οἰτι ἀοΠάοτο,. οὐτὲ Πσυδὶ ἱπερτας 
πο οἘ ῬΑ] άας, ἰδὶ ἔτ ες ογοάεηάμς οἴ. Οοσππι δυο} ἔπττο- 
ται σου δζαπι οΠ το οΠ5» ΔΙ Οὐ ΠῚ ργφτοῦοα πχα]τοσιιη Προ- 
ὅζαπη μαδοά,σατη αἰ δἰ» τα πὶ ἴμ ποῖς ἁιποτατίομίθιις ἀτερὶ : χαΐθιις 
οτἰαπγ(αά ἀοςοιχάςσηάιπ ᾿ππρηιιπν {ππἀ 1 )}ν ηἰὰς ὃς οἰα!ἀςη) ἀπ Πιςοδὶ 
ααϊπαιαρίητα ἱπτογργοιδτίοιλος νεγδίς τάτῃ ἀἰμοτίας, ἰπίογοις ΠΠδαΐτ, 
ἄτπι οαἴογα αι: 3ζ ἃ Πγς ὃζ αὐ Δ[Πἰδ Γάτπα. ἔλξα ἤτπτ ερὶργαπηπγα- 
τῷ, οἀξάϊ οςςαῆο (ς οδεγας. Ας πεαμ]ά ΔΙ ἃ πτς Πϊς οΧρεύϊος,αα:- 
ραηαας ἀς μας «ἀϊίοης ἀϊςεη 4 σοπία!,, οἃ ραιιοῖς σοπηρίοχις, ἐς 
ληποτατιομίας α᾽ηΧί, γαϊς, 

Ὗ ἘΝ 



Ἐγ τῳ πρτῳ “αι τὴς αὐλολογίας Ἐλιγφαμμάτων 

Εἰρώγῶνας, κοῦ αἷ 
Εἰςάμυπελον, χε β 

Εἰς αἰαϑήματαρε τῷ 
Εἰς αἰαπήροις, χες ὧδ 
ἘΡΡΝΙ Ἐν τς 
Εἰὖς αὐταπύδοσιν,, 

Εἰς ἀπειλζω, τῷ ζῇ 

Εἰς εἰρετίω, “Ὲ ἣν 

Εἰς ἀσεξῴς, ΟΝ δι 
Εἰς ἀσώτοις, κεὰ ἰδ 
Εἰςαὐλητὰς, τὸν αὖ 

Εἰς αὐταρχεί", χ ἐν δὰ 

Εἰς βίον ἀτάρ 

ΠΩΣ 
Εἰς βρέφ»;. ὍΝ ιδᾷ 

Εἰςγαμο, κχεὸ 
Εἰς γῦρο, κχεὺ ἊΝ 

Εὖς γραμμκατιχϑξς, 

χοῦ (ὃξ 

Εἰρ καφίδα, χες πὸ 
Εἰς γωυάγκᾳς, ὋΝ ιθ 
Εἰς δένδρα, χοὺ κ 

Εἰς ϑικαιοσεευζω, 

Εἰς δίων, χες κβί 

Εἰς δερτυχίαν, χἰζκαὶ 
Εἰς ἔλεον, ἿΣ 

Εἰςἐλπίδας, 
Εἰςέπαννοις, χε 

Εἰὖἧς ἔρωτα, 

Εἰς σεξ4αν, 

Εἰς ἀτυχίαν, 

τ κεῖ 

τὸ καὶ 
ον κ΄ξς 
(ὸ κης 
χεῷ κθι 

«ἰξεέχεται χεφάλαια τάδε. 

Εἷς δἰ, ϑρίτοις, Κοὸ ΕΣ ΊΕΣΣ: ἀν χεῷ ξβὶ 
Εἰς δἰ χίωὶ, ἀν δ νηθλας, 
Εἰς ἔφϑροις, ὧι λᾷξ 

Εἰς ζῶα, χεῷ λεΐ 

Εἰς ζω, ἐς λὴξς 

Εἰς ἡ χρ τι λεῖ 

Εἰςϑαλαουθμ, λε, 
Εἰς θαγάτον, χες λίὰ, 

Εἰὖς ϑεοες, χοῷ λυΐ 

Εἰς ίαξοις, ἧς λϑς 

Εἰρίηϑυας, ὭΣ (ας 
Εἰς κοίλλος, ἐπ μαΐ 

Εἰςκόλακας, καὰ μᾶς 
Εἰς κρίζι, τς γμῦς 
Εἰ; λὐνο αιΣ ΡΥ 
χοῦ μισγν 

Εἰς μαινουϑους, χεῖ μεῖς 

Εἰς εὐδηίαρηηει μι“, 
Εἰς μμέϑην, χφ εὖ αὖ 

Εἰς μεβιότητα, ἐν μὰς, 
Εἰς μῶσος, χοῦ μθ 

Εἰς μητξιαν, χες δ' 

Εἰς μμήμίωυ, τ νας 

Εἰτμυςήσλον, ὋΝ γθν- 

Εὖς μέμιψω, χεν γνν. 
Εὦ; ναοιῤ, ὑτὰ γοῇ 

Εἰς γαυαγίον, ἡ τ γε 

ἦι, ΕἸ: γαυτίλίαν, χοῦ Ἧξ 

Εἰδςνῆας, χες νζ 

Εἰδνησοις, χες ἸΝ 

Εἰς οἶον, χες ΥΝ 

Εἰςόρνις, ἀοξ ξς 

Εἰς παιδιαὶ, χοῦ ξαῦ 

μύϑιεν, 
ἀτϊ 

«εἰς πατείδαι, χεῦ ξῶ δ, 
εἰς πηγῶω, χες ἐᾷ 
εἰς πλότθντας, χεῖ ἔα. 
εἰς ποινζᾳά, χε ξζῷ 
εἰς ποιυϑμας, ἴσι ξς 

εἰς πόλεμον, μιν ξς 

εἰςπόλφ, χα οὗ 
εἰς πονηροις, κεν οἷ 

εἰς πόρνας, χε Δὲ 

ἀνα εἰς πόζα μοις, 
εἰς πὐωχοις, δεν Ἀὴξ 
εἰς σιωπήν, χεῦ ΒΘ 

εἰς οφία, χε μ- 
εἰς συΐκρισιν, ᾿ χες οζᾷ 

εἰς (ῳ φφρςσεοώζωω, 

ἧῷ ΟἿ 

εἰς ΣΕ π χες οὔ. 

εἰς τυχέωο, χε, ΐ Ξ᾿ 

εἰς αἰ πῤρονίαν, μέρ τ. αι 

εἰς Φγημάυ, ἄτα πῇϑ 

εἰς φϑύνον, ἡ χες πὸ 

ἐς φιλλ ἤρα, οἷν πὰς 
εἰς Φιλίαν, χες “πεὶ 

εἰς Φιλοσύφοις, χες ὅας 

εἰς Φιλοφοργέαν, τς πὸ 
εἰς Φεήησιι, χε ὁ πὴν 

εἰς Φεοντίδους, ἐν πῦν ' 

εἰς χοῦνον, χες Ζζ 

εἰς ὥρας, χες φαΐ ζ 



ὙΜΨΟΘ ΛΌΟΓΊΙΑΣ 
᾿διαφόρῳν ὀἰχιχραμμάτων, εἰς ἑη!ὰ 

βιθλία διηρημδύης, Ὁ ϑῷτον. 

ΕΣ ΤΟ ΝΣ, Κ͵ΑῚ ἈΤῺ.- 

ΑΡΧῚΟΥ Εἰςζοις τέσσαρας αἰ γῶνας. 

Ὑ ἐοστυρές εἰσιν αἰ γῶγες ν᾽ ἑλλαίδα" τέοσαρες ἱροὶ͵ 
Ο ἐϑύο ϑὺ, θνητῶν, οἱ δυΐο σγ᾽, ἀϑανατων' 

τέ γγὸς, λητοί δε, παι λαήμιονος, Ἐὐργεμώόρϑιο. 

Αθλᾳ δὲ Μ᾽, κότινος, κῆλα, σέλινα, πίτυς. 

ΔΙΟΤΊΜΟΥ Εἰς ἱέραιρ ζῶ 

χαὶ αὐτάν. 

Ταρῦξαν ἐς ἀεθλᾳ παΐλας ἔσκησε χρ ατα)αξ 

Α τε πόσῳ δῶνος χαὶ δὲιὸς οἱ “βυεα. 

Κι {πὸ δέστιν ἀγὼν οὐ γα λχέου αὐτὶ λέζυτος, 
Α λλ᾽ δεηίς ζωω οἴσετε ἢ θαγατον. 

Αντωοὺ Ὁ πῶμα «Ὡρέπει σὴ ἡφαᾳκχλέα νην 

ἼΕ ὃν διὸς. δε γείων εἰ πάλᾳ,οὐ λιξυῶν. 

ΑΝΤΙΠΆΤΡΟΥ Εὖς Ὡίαν. 
Ὁ ςαδιά Ξρίης ὁ υϑυέκλέος οὐ κατελέ χά 

Π ξρσέα σὸν κί ίφην, ζαρσὲ χίλιοσα πόλι. 
Ὑ οἷοι “ὃ παιδὸς «ἥκοοὶ πῦδὲς' οὐ" αὐ ἐχείνῳ 

Ο ὑσγ αὐτὸς πξερσεεῤ γῶτον ἐρηξε' ϑέων. 

Η γϑἐ ἐφ᾽ ὑαυλήγίων ἢ τέρματος εἶδε τίς ἀχρα 

Η ἴϑρον, μέοσω δὴ ὅποτ᾽ εὐγὶ ςαδίῳ. 

ΛΈΟΝΤΟΣ Φιλοσόφου εἰς ὦ 

μονημέφκον. 

Τ' οζξότα ,πιερίδων μεδέων, ἑκουτηξόλε Φοῖξε, 
Ἑ ἰπὲ κασιγνήτη χρ «τεροεὲ ἵνα. ἔῆραις ἐγείρν, 
Ο οἷν ἔχυψαῦται μερόπων δέμας, δοσον ἀἰϊσαι 

Λαών τερπουϑύων ἱερὸν ςόμα." μηδὲ νοήσω 
- ἀπ ς 7 ἕωος (ειλυχίοιο Ἄθιχαν εϑρόγον,αγέρος οἶτον. 

Ἄν 



2 ΑΝΘΟΛ. ΔΙΑᾧΦ.. ἘΠῚΤΓΡ. 

ΟΠ ΑΝΤΊΙΠΑΤΡΟΥ. 
Τ αὐ φου βαϑὸν πένόνται, καὶ σιδειρέοις 

Α τλόντος ὥμους, δὴ χόμιθῳ ἡφϑωρλέοις, ἢ 
Σ εμναὶ θ᾽ ὑπήναν, καὶ λέοντος ὄμματα, 

Μ ιλῆσίου γίγαντος, οὐσὴ᾿ ὀλύμιπιος 
Ζ εἰς αἰτρύμιητος εἶδεν, αὐδρας ἥν! χοι, 

Πυχαξὼ «γίκα γικϑων ὀλυμπία. 

ΔΑΜΑΓΉΤ ΟΥ͂. 

ὑτ᾽ πὸ μεοσθμας οὔτ᾽ Ὅ;ρο δ), εἰμὶ παλωιςαξ' 

Σ τα μοι απτίρτὰ κυδιαλήροι παπείς. ν 

Κὶ Φοιτεχναέντες" ἔγωγε μϑυ(ὡς ἐπέοικε 
Τ οἷς λάκεδοὴ μονίων παισὶ) βίᾳ χρτέω.. 

ΣΙΜΩΝΙ ΔΟΥ: 
Τ᾽ γῶϑι ϑεοχριτον παδοσιδὼν Ὅν ὀλυμιππογίχαν, 

Π ὥϑα, πα λωισμιόσεέθας. δὲ ϊξιὸν ἡνίοχον, 

Κ' ἀλλιζον νϑυ ἰδεῦν,ἐθλῷ σγ᾽ οὐ γείορνα μορφῆς, 
ος πατέρων αἰ γαϑῶν ἐφξεφαϑωσε πόλιν. 

Τοίύ ἀὐτῳ. 
ἔ σθμια χοὴ πυϑοῖ δγοφαΐν ὁ φίλωνος εὐίβα, 

Α λμα,ποδωκχείζου, δέσχον, ἀἰχοντα, πείλέω. 

ΕΙΣ ΑΜΠΈΛΟΝ, χορ βζ᾿ 
ΦΙΛΊΠΠΟΥ. 

Τίς σε παΐοος δυσέρημος,αἠήλιος ἐξέ ϑρεψεν, 
Η βορέου σκυ ϑίης, ἀϊμιπτελον ἀ)ελάδα, 

Ε] χελτῶν γιφοβ λῆνεες ἀεὶ χρυ κ(όδὲες ἀλσίέις,, 

Τ ἧς τε σιδυροτύχου βῶλος ἰξηρλαΐδος; 
Ἡ ες ὀμιφαχορᾷγας ἐγείναο ζοες ἀπεπότοες. 

Β ὄτρυας, οἱ κυφελζωὼ ἐϊδέγεον σαοϑνα. 
Α ἰξημσι λυχϑεργέ τεαὶ χέρας, ὡς Ὄπὸ ᾿ ἰζις 

Κ λήματος ὠμρτόκου, βλᾳςὸν ολον ἡεειαῃς. 

Αδυλον.. 

Ὑ ἰς ποτ᾽ αἰκηδέςως οἰνόξοφφον δι φανα, βάκρου. 

Α γήρ ἀμπελίνου κλοίμέουτος ἐϊξέταρβν. Ὁ 



π᾿ ΡΥ ΡΑ ΠΡΩΤΟΝ κα 
Χ εἶλεα δὲ ςυφϑεὶς,χα μείδις βαἰλεν ὡς αὐ ὁδίταις 
Ἑ ἴή νᾷσομϑμοις ἡμιδειὲς σκύζα λον. 

ΕἾΤ΄ οἱ δῥονῦσος αὐαρσιος οἷα, λυχϑύργω, 

Ο ἔι μιν «ὐξουϑβα; ἔσξεσεν θἰ φροσεξώαν. 

Τ οὐδὲ Νὴ αὐ ζαιχα τὶς Ὁ οἱ πώματος ἢ «ρὸς ἀοιδεὶς 
Η λυϑὲν, ἢ »»εροὐχήδεος ἔσχε λύσιν. 

ΕΣ ἈΝΑ ΘΗΜΑΤ Α, 

χϑὸ γὺ 
ΛΈΩΝΙ Δ ΟΥ̓, 

Ὁ ὑκ ἐμοὶ ζῦτα λάφυρᾳ- τἰς ὁ «ϑριίχοῖσιν ὐαψας 
Δρπος,ζαὐτὸμ τὸῤ ἀν αραν γριτα. 

Α κλαςοι νδρ κῶνοι, αῤαϊμιακίοι δὲ γδμῶσοαι 

Α ασίδες͵ ἄχλαςοι σ᾽ αἱ κλαδοιροὶ καίμακες. 

Α ἰδοῖ πϑύτα το όσω" π᾿ ἐρυϑαλνομαι οἰκ, ὃ μετώπου 

Ι δδως πιδύων φῆϑος Ἐχιςα λα. 

Παςάδευ τὶς ζοιοῖσ δὲ, χαὶ αὐ δρέωγα, χαὶ αὐ λάν 

Κ οσμείτω, χοὴ τ νυ μι φίδζον θυώλα μον" 

Ἃ ρόϊς δ) αἡμμουτόενται διωξίπτπδιο λάφυρᾳ 

Ν γον χοσμοίη ἵοις "ὃ ρεσχϑ μεθ. 

ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ Εἰς αὐ. 

Ἵ ίς ϑετο εἷ καίφοντα βοαΐχξια; τίς σ᾽ αἰφέόρυκῖα 

Δ ὕἄραᾳτα, χαὶ ζωτας Ὀρῥαγέας χόρυθους 

Ἀ Ἰκρεμαίσας ἀρηῖ (ιαίςορα, κόσμιον ἀἰχοσίκον; 

Οὐκ, εὐπ᾿ ἐμ ρί ψ4 ζωδτα τι ὅπλα δόμων; 

Α “«ἰἢολέμων τασγ ἔοικεν εἰν οἰνοπλῆξι τεφοαμλνοις 

Κὶ φ,ϑα, οὐ εδρι[κϑν εὐτὸς εγυαλίου. 

Σ κῦλοαί μοι αἱ μιφίδρυτῆα͵ καὶ ὀλλυρϑῥων ὧδε λύθρος 

Αἰνδρων, εἰκὸρ ἔφιων ὁ βεοζολοιγος ἀρυς. 
ΜΝΑΣΑΛΚΟΥ τῇ ἀφρϑδίτη. 

Ἄ σύφιτξ τί τοι ὧδε ,ϑϑ᾽ ἀφοσλμάαν ὕεουσας; 
Τα πὸ ποιρϑρίου γείλεος δὲ χε» 4, 

Οὔ" ωρῶνες τθ᾽ ὥσγ᾽ ἐσγ᾽ ἀΐκεα, πλύτα “γ᾽ ἔρωτες, 
Κ αἱ πόβος"οἱ ἢ αἰγεία μεῦσ᾽ οὖν ὑρᾷ γεκετοι. 

«.. 11. 



δ, ΑΝΘΟΛΔ, ΔΙιΑᾧ. ΕΠΙΓΡ: 
ΕΝ ἙΡΜΟΚΡΕΟΝΤΟΣ τοϊφνύμφαις. 

Νύμφαι ἐφυδριάδες, τῶς ἑρμοκρέων τάδὲ δῶροι 

Ε ἰζαωτο,καλλινάου πίδοχος αὐτιαίσειε, 

Χ αὐρετε,κοὴ φείξοιτ᾽ ἐφρουτοῖς ποσὶν ὑδουτοεντα 

᾿ Τ δὲ δόμον, καϑει ροὐπιμπλά διαὶ πόματος. 

ΔΕΒΗΒῸΣ ζαᾳρᾷνγτίνου ζις ἀ- 

εύταις ποῖ. 
Αὐὔλια,χαὶ γυμφέων ἱερὸς παάρος,οὺ “θ᾽ ναὸ πέτρῃ 

Πίδακερ,. θ᾽ ὕδασιν γήτονοδθααι πίτυς, 

Κα) σὺ τεηζαγλωχε μιηλϑοσός μομα δος ἑρμωᾶ, 

Ος πετὸν αἰγιξὁτίωυ πϑὸ κατεέχής σχόππλοὶ, 

[ λφοι τοὶ «α᾽ςα, τὸ, τε σκύφος ἐμ πλέον οἰγης 

Δ ἐξασθ᾽ αἰακίδεῶ δῶρφᾳι γεοτηολέμου, 

ΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ, κῷὺ δὴ 
ΦΙΛΙΠΠΟΥ͂, οἱ δὲ 1 ΣΙ ΔΩΡΟΥ͂- 

Π »οϑεὸ υϑὺ γηοις, ὁ σγ᾿ ἀν᾽ ὄμμασιν" αἰ μιφύτεροι δὲ 

Ἑ ἰς αὐτοῖς Ὁ τύχης ονδεὲς ἡραγισὸμ. 

Ἢ υφλὸς γὸ λιπόγιον ἐπτωμαίδον βώρος ὠρων, 
Τ ὡς κείνου φωναὴς οὐτραπὸν ὠρθοάτει. 

Π αἰτα δεζᾳυπ᾽ ἐδίδειζε πικρὴ πόρτολμος αὐακη 

Α λλήλοις μερίσοι Του λλιπὲς εἰς ἔλεον. 
ΛΕΒΝΙΔΟΥ εἰς Ὁ εἰὐὐζ'. 

Ὑ υφλὸος αἰλητεύων χωλὸν πόδας ἠέρταζεν, 
ΠΟ μμασιν δρλοτθίοις αὐτεροινιζόνϑμος. 
Α μίφω δὴ ἡμυτελῴς ασϑϑς ἑνὸς φύσιν ἡρμόάϑηστειν, 

Τ οὐλλιπὲς δλλήλοις αὐτίπαροιορυϑμοι: 
Εἰς Ὁ αὐξ', ΠΛΆΤΩΝΟΣ 

γεωτέρου. 
Ανέρᾳι τὶς λιπόγιφον ὑπερ γῴποιο λιπτειο γῆς 
Ἡ γε, πόδους γερησαιεομῥίατα ἀοθαβδιος 

ΑΝ ΤΙΦΙΛΟΥ Εἰς 
Αμφωὼ μϑὺ πυροὶ χαὶ ἡ ἀλήμοκοβον ὁ ὁ μδρ, δ 45, 

οΟς δὲ »βασής: ἄλλου σὲ ἄλλος ς ὑηρεαίη,, 



με 
ΠἸΓΒΙΠΒΛ ΣΡ Οὐ ΟΥΝ, ἀἁ 

Τ υφλὸρ γὸ γωλεῖο κατωμαίδζον βάρος ἄρας, 
Ατεαπὸν ὀϑγείοις ὄμμιασιι εἰκροράτει. 

Η μία οδ᾽ αἰμιφοτέρϑις ἤρκει φύσις. τγοὲ ἑκαςτῳ 

Τ οὐλλιπές, διλλήλοις εἰς ὅλον ἡ ροίνισαιν. 

Εἰς ἡ μίξηρον αὐτήσειντα αἰδῥιαῖὸν τὸν 

βασιλέα ξοφίω. 

Ἡ μἀσύώμου πέϑτηκε, Ὁ σ᾽ ὑμίσυ λιμὸς ἐ λέ. 
ΣΦ ὥσόν μου βασιλεῖ μοισιχϑν ἡ τονον. 

Απόκρισις τῷ βασιλέως. 
Ἁ μιφοτέρφες οδικεῖς, χαὶ πΆβτεα χαὶ Φαέθοντα, 

Τὸ υϑὺ,ετ᾽ εἰσορϑων, τῷ ἐἢ, ὡσολφπόνυϑρνος. 

ΑΝΤΙΦΙΛΟΥ Εἰς τυφλὸν αἰαξ αὐτα εἰς 

ὁ οὖν ἐλᾷ ὅζνι ἱερϑν. 

ἼΣ χίπων μειτσδϑ:νηῦν αὐήγαλλυ, ὄντα βέζηλον 

Οὐ μοιεῦον τελετῆς, δλλα χαὶ ἠελίου" 

Ἅ ὑζην δ) αἰμφοτέρων κε ὅταὶ θέσαν, οἶδα σὴ ἐχείνη 

ἈΝ υκῇ χαὶ ὀφϑα λωχυγυκΊα καϑυραρϑιος. 

Α σκίπων σ᾽ εἰς ἀΐτυ κα τές χον, ὀργία. δυοῖς 

Κυρύοσων [λώσσης ὄμματι τζαγοτέρῳ. 

ἘΡΥΚΙΟΥ. 
Α δώτοϊ ἐχτα μϑοντί γραϊδρυνα χαμμμορε μείδων, 

Φωλάς Ὅρα χναϊη σκα)ὸν ἔτυνψε πόδα, 

Ν φύ9εν ἀὐτίασαι σοι" χύϑζο “γ᾽ ἔθρυζε μελανν» 

Συπεδὸνη 'χλωρζωὼ κα χαὴ ἀςραγαΐλοις. 

Ἐ τρϑϑν σ᾽ τὸ τῆς ςιϑρὸν οϑνυγχαὶ σε κομίζᾳ 

Μοιωόποδα, βλω, βρῆς σκηπόμιον χϑιίνου. 

ΕΙΣ ΑΝΔΡΙΑΝ, ΚΑΪΙ 

αἰδρείως, χοῦ "ἢ 

Αδυλον, εἰς λαχώναν. 

Γ υμνὸν ἰδοῦσαι λαίχαγα πα λίνξοπον ἐκ, πολέμοιν 

Γ' αἰογ᾽ ἐὸν ἐς πατραν ὠκὺν ἱέντα πόδα, 
Αντίν ἀΐξασα, δ ἥπατος ἤλασε λό 

Αῤῥενα ῥνξαρϑον φϑύγον ἔλὶ εἴάρδμῳ, 

δ. 

ΓΟ 



ν ᾿ ἯΥ - ων ΝΠ ΠΝ 

6 ΑΝΘΟΛ. ΔΙΑΦ, ΕΠΙΓΡ. 

Α λλόσϑιον απτίρτᾶ (εἶπεν) δμον,ὀβῥε πιθ᾿ ἀδυν. 
Ἐῤῥ᾽ ἐπεὶ ἐψεύσω πατείϑα καὴ διμέταν. 

πάλλαδὰ Εἰς δῷ. 

ᾧ δ)γε λάκῶν. ποτὶ δῆεαν' "ὑπορμιασασαι ὃ με τηρ 

Εἰ ἦπε, κι φέρνων ὧορ αἰαρφμδιη,. 

72 ων μι, σέο μα τοὶ Δ θιμπερές α ὥσοος αὐάπηᾳς, 

Κ ὠχρατερᾷς ασοϊβζε πάτεια ϑεσμιὰ λυ: 

Ην δὲ ϑανης πα λα μεῆσιν ἐμοῦς, μμαΐτηρ υϑὲ ἰχούσω 
Δ εἰμορφορδν)ν ἐν ἐμῇ πατείδι (φζομϑμα. 

ΓΟΥΔΙΆΝΟΥ. ἰδ ἡ πέρχων αἰγυήϊου,. 
Ὅμοιον. 

ΜμΜ ἡτὴρ ὅα λιπόντα. μαιχίω͵ μ᾽ πύτμον ἑταίρων 

Ε κίαγεν, ὠδίνων μνῆςιν αὐνναμϑέη. 

ΚΞ αἱ γὸ γνήσιον μα Δἰ ακρίν4 λᾶχε ἐδαίμων 

Α λκχῇ μἴδδνα νϑύων, οὐ “με βραφεων. 

ΑΓ ΑΘΙΟΥ ̓ 2ολασιοδεἰς τὸ τὸν αντος λίθον.. 

Μη ἡμέ πὸν αἰαλπέιον αἰοχ μαοσειας ὁδῖτα. 

Πε εἰρόιαι ἰκοντιφὴν φήϑεος ἑκζρρέου.. 

Εἰμὶ μέλας,τευχύς τε σὺ δὴ, εἴρεο ϑεῖον Ὁ μοῦθϑν. 
Π ὥς Οὺ «ριαμιδζωυ δξεκύλιοσα πέδῳ. 

Ν κὖ δὲ μόλις βωόν ἴα “'δοχλίζουσιν Ξἐρούρης 

Α »ϑεῦποι “εὶς ὦ για λδυγα λέηρ: 
Αλλά “μεπὶς χρύνψφεν Ἐχὶ ἀδονόρ' αἰ δέομ(4] ὃν 

ΠῚ ὠγνιογ οὐτιδϑμοὶς αὐἰδραῖσι γέγφόμϑμος. 
Εἰς ομόρικὸν, ΒΑΣΣ ΟΣ, 

Ο ὔὕρεα πυρζῶ. ἅϊα, καὶ αὐ βαϑυαΐκοες ἀλπεις,, 

Α ἕρξωώου «σϑεχοαὶ ἐγίες Ῥ-ποξλέπετε, 

Μ αῥτυρες ἀἰκίνων δ μανικϑς εἷς αὐέτειλεν, 
Α φραστδωνκελτδις πουλερυὶ ἐνυάλιον. 

Ο ἱσγ ἄρα δουπηϑησὰρ αἰολλέες. εἶπε δὴ, ὠυὼ. 

ΠΙᾺ ῥεϊ,ιαύταις χερσὶν ῥὀφφλόμεϑες. 
Εἰς ῥωμιδυῦ, ΚΡΥΝΑΤΟΡ Ογ.. 

Ὁ ὑσ)᾽ ὺ ὠκεανὸς πᾶσϑμ πλημμιῦραν ἐχείρς, 

Ω Οὐσὶ ἃ δὼ ̓)εμϑρίη βζϑον ἃ ἄποτοι, πίη: 



ἡ ΤῸ 

Ἷ 

ἵ 

; 

ἸΒΙΒΛΟΓΡΩΤΟΝ: 

Ῥ ὠμῆς οὐση᾿ δοσον βλα 4 εϑένος,ἀ5 6ι χε μέμψῃ 
Δ εξιαὶ σή μιϑήνᾷν χαίσειρα ϑαιρσαιλέη. 

Ὁ ὕτω καὶ ἱεραὶ ζζωδος δρύες ἔμμιπεδευ ῥίζαις 
Ἑ ςᾶσιν φύλλων σ᾽ αἦα χέουσ᾽ αὔεμοι. 

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΟΣ. 

Ἱ ὧν γαύης καὶ πόντου εἰ μεειφϑείσοωσι κελδυϑοις, 
Ν αὐτζωυ ἐπείρφυ,πεζοπόρον πελογά,ς, 

Εν τεκοσαῖς δοροίτων ἑκατοντασιν ἔςεγην ἀρὴς 
Σ παιρτὴς. α)οευύεσθ᾽ οὔρεα. χαὶ πελαγ5. 

ΑΡΧΙΟΥ. 
ΟΥ πύλεμος δεδιὼς σζχ ὦ λεσε γε «ἰ πσὐνούσου 
Θ λίδομιϑε" ὧν ογ᾽ ἰδίῳ τύχομ᾽ ὅλος πολέμω. 

ΚΑ λλα ΔΓ σ᾽ φέρνων [3 φαστγδρογ.ὡς »ὸ Ὄγειφεῦς 
Θ νηξο μ᾽ αἰ πωσαί υϑρος χαὶ νόσον ὡς πόλεμον. 

Τίνας αἢ εἴποι λθορες πύβρος Ὀχτζαὶ 

πῆς οίας, 

ἍΜ φϑος ἐμοδδμετῆρος αἰ μιύμονος κὶ τέλος δῦρεν' 
Α ὐτωρὲ γὼ τρώξοσι Φόνον πο τεοσι χορυοσῶν ἣ 

Ἢ λυϑον᾿ἠνορέν γὸ ὑπέρτερον δῦ χος ἀείρω. 
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Καὶ ὡρία μὸν ξασιλῆα, ὃ ὁεξ προλέλοιπεν ἀχλάς, 

Π αγτας ὁμοῦ τὶ μῶλον ἐμὸν μνϑυὸς οἶδὲν ὁ λέοσαι, 

Καὶ ὁϑίης χῆολίς, ϑρον τὐρηῖον ἐξα λαπαξω, 

Καὶ δειναοῖς δεκέτηρον ἐμὸν δὸρυ μιῴγϑον αὐήσ. 

Τίνας αἱ εἴποι λῴρρες δυηϊδού μα, τῷ πύῤῥου 

πορ υσαντος τίου δ οίαν. 

ΤΠ ἄσειν ἐμῆς κρ αδίης χαλεπὴν ἀπεπαοσας αἰίκω, 
Υ μετέρου λμετῆφος οἰχαλλέοςεἥεκα πότιμου, 

ΟΥ ὕβιη ςονόεξοσα, κα τέκ]ανγεν δλλαὶ σὺ πᾶσαν 

1 λῶν ἐϊξζαλαπαξας,ἐΐ,δὸ νὅροισι σὴ, αἰαὶ! οἷς 

ἃ φϑτων ὠπασας ὄῦχος, ὃ μμὴ δεχέτηρος οϑυοῖς 

Παντεσι μονα μϑροις δϑῥαοῖς φόνος δῦρεν αὔνοσα!. 

Τ νας αὐ εἰγὰ μέμνων, ὁσελλιεϑέν-- 

πεοάχρλέως, 
ἱλίς ὀφρυδέξοσαι καιτήδιπεν' Ὅλ δεέπᾶσαν 

ἃ. 1}, 



ΤᾺ λ. 

8. ΑΝΘΘΟΛΔ. ΔΙιαΑ΄. ἘΠΙΓΡ. 

-ἋΛ ηήδιζω δϑβειοῖσι θεὸς πῦρεν, ὁππυτ ἀχθλάς 

Μ ζῶν τἰποῤῥίλψας φϑισηνοροι,γεῖρα χϑρύοσει, 
Τίνας αὐ ἐλενος, ὁστλιοϑένηος 

τῷ αὐτῷ. 
Π΄ηπλείδζυ "οτέουσαι παλιν ώρηξεν εἰ ,ϑίευη 

Ἐ ντεσιν αἰλοάτοισι. τὶ ῥίγιον ξοσεταὶ ἀλορς . 

Αἱ ὑνομόφοις ποωξοσι, χαὶ Ἑκῆορι, χαὶ ἡ λοεῖῆει, 

Ο σαῦταν ἔντεα ζαζτα ὅτὸς πῦρὲν αὐέοκ τω δὲ: 

Τίνας αἢ ἕκίω Ρ χσϑϑς παϊτοοχλον μὴ 

δυυυηϑῶτα φέρᾳν Ὁ δόρυ τῷ 
εἰχιλλέως. 

Ἐζιμίωσας οὐ οὐ ἐϑίνων τὸν ἕκίορᾳ. 

Φ ἐρᾷς γδή ἡμῖν ἐλλιπὴ σκυλ ϑματα. 

Τοῦ παΐξοκλου Ὀπύχρισις. 

Ὁ, γησοι ϑεςηον σ᾽ εἷλε πηλῴν δὺρυ. 

Ἔννας ὁ αὐτὸς ἐκ' Ἴωρ ἀιτφωσχϑυϑμος 

“τ ἐλλζωώων. 

Β ὠλλετενεῶ λῷ' πότμον ἐμὸν δέμας “η!ι τσὶ δὶ 
Ν ἐχροΐ σῶμα. λέοντος ἐφυδρίζοισι λαγωοί. 

Ἴύνας ϑετς,τηλέφου σκελιοϑέντος 

ν᾽ αἰμιπέλου. 

Αμπελε,τί ωρήξω υϑρ, ὅτοιν δοιφναῖος Σστολλ 

Τ τόρϑον ἐμὸν κλίνη οὖν ἀλεζαίδροιο βμέμνοις: 

ΑΛΚΑΙΟΥ͂ μεοσηνίου. 
Μ ακύνου πεῖ. χ"; ζυ λυ ̓ ιπιε βέξε Φίλιππε 

Α ματα “χαλκείας κλάε πύλας μμακοίρων. 

Κω ΡΟΝ ᾧ πένγος «ἰποὸ  σκαίπίρρισι φιλίπαῦδυ 

Δ ἐδιμάμται, λοιπαὶ οἢ᾽ δ ποδοςυλυμπον ὁδὸς. 

ΑΥ̓Ο ΝΣ ΤΟΥ͂. 

Κ' ἀλλιύπη πολύμυϑε μελιοσοξύτου ἐλικῶνος, 
Τ χε μοι ὀήγον μῦν, ἐστεὶ μόλεν δος οὐχινλάϊς. 

ΑΛΦΈΓΟΥ μετ λέουαή. 

Κ' λῴε ϑεὸς μεγαίλοιο πύλας οὐκ μῆτας ὀλύμιπου, 

ᾧ οούρά ζύ ζαϑέαν οὐδέρ99 ἰκρόπολι 



εν : ἘΣ Ω, 

ΠΒΒ1Λ1 πΡ ΟΟΓΊΟΙ Ἧ 

Ἡ δὴ Ἂ χαὶ πόντος ὑπεζώυκία δορὶ ῥ ῥώμῆς,, 

Κ ἀράς ἐρανίη ο7᾽ οἷμως ἔτ᾽ ἔς’ ἄζατος. 
ΦΙΛΔΙΠΤΡΟΥ. 

Π ὑλὺ λεωγίδξω κατιδὼν δέμας : οἰδε δα ϊκῆον 

“Ξ, Ξ ἐρξες" ε ἸΧΔΕΙΘ φαρεῖ πορφυρέῳ. 

Κα: ἀκ νεκύων Ὰ ἤχ'σεν ὁ Σ απῶῤτῶς ἀέγας ἥρως, 

Ο υ ̓ δέχο μθῳ πσδοδύτεις μιαϑὸν ὀφφλόμϑρον. 

Αασίς μοι τύμξου χέσγιος μίγας" ἔῤῥε τὰ περσῶν" 

Η ξωκεὶς αἴδζω ὡς λα χεδαιμόνιος. 

ΒΑΣΣΟΥ͂. 
ΔΛ υϑαῖης ἀκάτοιο τοιηχοσίοις ὅτε γωύτοις 

Δ δὕτεδον ἔα ἀΐϑυς πλίτας κοηϊφατοες, : 

Σ σὲ τὰς ὃ ςύλος εἶπεν. ἰσ) ὡς πα λι ὠρέοϑια πόρτα 
ἵ ραύματα, κῊν φέροις δέεις ἔγες! μόγοις. 

Ν κῶ γε μό)ου χορέσειοϑε, χαὶ εἰς ἐμὸν αἱ μιπταιύσαοϑε 

Ὑ πον, αὐικήτου δὴ μος ογυαλίς, 
ΚΡΙΝΆΑΤΟΡ ΟΥ̓: 

Ο, ϑρυαδάο απτίρτὴς ζ) κεέγα κλέος, ἢ κυγέγφεον 

Ν  αὐμα χων, ἡ ποστωνξ ἔργα καλιπήϊολέμων; 

Α ρέος αἰ χμωντὴς ἰτὰλὸς αὐ δα χεύμασιῥη βήνου 

Κ λυϑεὶς ἐκ πολλων ἡμίϑαιγης βελέων, 

Α ἰρτὸν ϑῷ πα οϑύτα φίλῳ φραξ ὡς ἰσγ ὑστ ̓ἐρϑροῖς, 

Αὗτις ϑρηϊφατων εὐορεν οὖχ νεκύων" 

Κ' χείνας σ᾽ ὅς σφ᾽ ἐχόμιζεν, ἑοῖς αὐεσωσατοζᾳο οἷς, 
Μ οιῶος οἡπητον δέξαι μϑυος ϑαγατον. 

Αδυλον. 

αρτος φἰϑαὶ τυμιον ἀταρθητοιο Ὀ ΎΡ 

ἐμ ε τύρνα καιχῆς ἦρχεν ἐπεσζολίης. 
Αἴας ο᾽ ἐκ ἔτι μέ μνεν,ὁ σγ᾽ αὐτίγέγωνεν ἔνερθε" 

ἍΜι νῷ δὴ; οὔκ ἔτλη ζωὸς ἀσοφϑίμϑμον. 

Ὑ ἑὰς αλεἴποι Δόορες εἰχελλάςς, γα-: 

μέμνονος τοωϑέντος. 

Ἐ γρως γε αγα μεμιον ἐμὸν φϑισήγορᾳ ϑυμῶ;: 

Ἑ γνῶς οὐ φὰ δέησιν ὅσον εδτνος ἔκδοϑο ὅδ]; 
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Ν εὖ γὸ πϑώτες ὄλοντο τεῦ πολυπήμονι λωθη" 
Σ οἱ σὺ αὐτῷ μέγα πῆμ χει διχγατοιο χέρφον. 

Α φοφσεούης κακῷ ἐργαι,χαὶ ἄσγετα πύματα πος, 

Ο ς πᾶσιν διναοισιν Φλρηϊον ἕρκος ἐτύηϑης. 

ΑΛ ΚΑΙ ΟΥ. 
Α γαγε χρὴ ξέρξης πέρσεν φρατὸν ἑλλαΐδὸς ἐς γόῇ, 
Καὶ ἄτο ϑιρείας ἀγα γ᾽ ἀπ᾽ ἰταλίας. 

Αλ᾽ ὁ μϑι, θθρώτπτα: δοῦλον ζυγον αὐ χένι ϑήσων 

Η λϑεν,ὁ δι΄ ἀμπαύσων ἑλλαίδα, δὸυλοσεέύας. 
Αϑυλον. 

Κ' οίρανος δϑρώπα ς, ὃ χαὶ εἰν ἁλὶ χαὶ χ᾽ χέρσον 

Τ ὀοσον αὐαΐξ ϑνα τῶν, ζεις ὅσον αἰϑοινώτων, 
Ἑ ἠοδία τὰ λάφυρᾳ κτὸ ϑρασέος χιρφάδα, 

Κι αἱ τέκνων, χαὴ ὅλοις γάς ἔγυτ᾽ ὁδριαδὸς, 
Υἱὸς ἐ ὑμμῆα δὰ μαπτοίου αἱ δὲ φιλίπτπου 

Δ ἐξα πάλαι ϑαίων αἀϊχιξέξακε αϑρόγων. 

ἘΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΙΝ, 

κὸν φῇ 
ΕΥ̓Ὴ Ν ΟΥ̓. 

Κι ἤν με φαΐγης δχὶ ῥίζαν ὅμως ἔτι κα ρποφορήσω 
Ο ον ἔχηκσεῖσαι σοι τραγε ϑυουϑῥῳ. 

λεωνιδουζαραγτίνου, 
Τξαλος θὐ πώγων αἰοὸς πόσις ἔν ποτ᾽ ἀλωΐ 
Ὁ ἤγης ζοιις ἀπαλοιὲ πϑώτας ἔδεωυψε κλάδοις, 

Τ᾿ ᾧ γ᾽ ἔπος εκ γαλης τόσον ἄπυε, τεῖρε κοίχιφε 
Γ ναθμμοῖς ἡμέτερον κλῦμα. Ὁ κριρποφόρον. 

Ῥίζᾳ γὸ ἔμπεδὸς οὖσει, πάλι γλυκὸ νέκϊαρ αὐήσή 
Ο σὸν ϑχτασεῖσοι σοι τοαΐγε ϑυονϑῥῳ. 

ΠΑΡΜΈΝΙΩΝΟΣ μιοικχεδόνος. 

Ο ἔχκόδας ἄγοι χϑοφυ χορέσαντό μου δι᾽ ἐκορέαϑην, 

Α δὶ χοροῦ καῤ τὸς ζοις χϑρὰς ἐκκϑείσας. 
ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ. 

Ἃ ὕμνῳ με πλατανιςον ἐφερπύζουσαι καλύπι)ᾳ 

Α βύπελος, ὀβγείῃ σ᾿ αἰ μιφιτέθηλοι χϑμ, 



ὡ 
ΒΙΒΛ, ΠΡΩΤΟΝ. Π 

Η «ρὶν ἐμοῖς 9οι λέθοεσιν οὐγι,ϑρέψασ᾽ ὀροδοίμγοις 
Β ὀτρυας ἡ Ταύτης σέχ εἰπετηλοτέρη. ἷ 

Τ᾿ οἴζωυ μϑμτοιξ πειτα ζιϑζωείοϑω τὶς ἑτωρζυ, 

Η τις αἰμείψαοϑαι χαὶ νέκον οἶϑδὲ μόνη. 
ΑΠΟΛΛΏΩΝΙΔΟΥ. 

ΖΞ ᾧον ὁσπτηνίκα, θαῦμα. κα τείδο μϑῳ αἰσὶς ἅπασα, 

Π᾿ ὡλονέπ᾽ αὐδδο μέαν (κα Φρυαοσύνϑρμον, 

Θ ρηϊκίης φαπνης πολιὸς λόγος εἰς ἐμονύμμα:. 

Η λυϑε: δίζιμαι δεύτερον ἡφακλέα. 
Αδυλον. 

Τ' λῆϑι λέων ἄτλυτα παθῶν, τε ληστι ουμῶ, 

Οὐδεὶς αὐ, ϑοοίπτων οὐδ κί τίσιν οὐκ ὡσοτίσά. 

ΕΙΣ ΑΠΕΙΛΗΝ, κι δ᾿ 
ΜΟΥΣΙΚΙΟΥ, οἱ δὲ, ΠΛΆΤΩΝΟΣ, 

Α κύωρις μούσαμσι,χοφοίσια, τὸῤ ἀὐφροδέταν 

Τ᾽ ἱμᾶτ᾽, ἢ τὸν ἔρον ὑμμιν ἐφοπλίσομα!. 

Χ᾽ αἱ μοῦσοι ποτὶ κύπριν, ἀρεῖ τὸ ζωμύλᾳ τα". 

Ὴ μῶν σ᾽ οὐ πέταται τῷ το Ὁ παιδείρκον. 
Αδυλον. 

Ὁ ζες ωρὸς τὸν ἔρωτα, βή(» πα σοὺ πόρ τ ἀφίϑμα. 

Χ ὦ πὔανὸς͵ βρόντα,χαὶ πάλι κύκνος ἔσγ. 

ΕΙΣ ΑΡΕΤΗΝ, κοὸ πὶ 
Αδηλον: 

Ὡ ςωϊκϑῷ μμύϑων εἰδύύμωνες, ὦ πϑράφλςα 

Δόγματα ταῖς ἱεραῖς αὐϑένϑυοι σελίσιν, 

Τα Ὁ ἰρετὸρ ψυχᾶς εἰγαϑὺν μόνον. δὲ δ αἰδοοὺ 
Μ οἰα. χαὶ βίοτον ῥύσωτο: χαὶ πόλιας. 

Σ αρκὸς σὺ ἡδυπαϑημμα φίλον Ἶζος αὐσρεύσιν ὀλλοις 
Η μία Τ᾽ μνήμης γυσε ϑυγατέρων. 

Τύκας αὐ εἴποι Ἀδηρὲς ὕραι δἰτοϑεωθῴτος 

. ἡφακχλέοις. ἷ 

Σ ἣς “ξρρετὴς ἱδρῶτι καλὴν αἰστέδωχεν αἱ μοι ἦν 
Σὸς διμέτης ἡδξικλες" ἐπεὶ πόνος ἀασετον δγχος 

Αὐδξασιν οἶδεν ἀγφν μετ᾽ ὠπείρογα κύκλον ἀέβλων.: 
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Εἰς Ὁ ἐδῷ΄ 
Σ οἱ ΡΝ ὀϊξετέλροσε πῦγος χαὶ αἰϑόστρατος ἱϑρως, 

Χ ὦρον ἔχφν πολύολᾷεν, ὃν οὐ ῦρος ἔλλάχεν αὐήρ. 

ΟΝΈῈ ΣΤΟΥ͂. 
Α μίξωνων ἑλικῶνα, μέγϑδμ, καμες δλλ ἐ κϑρέαϑης 

Πηγασίδος κρήνης νεκ] ρέων λιξάδων. 
Ο ὕτω χαὶ (φφίης πόνος ὀρϑιος ζω ΒῊ ἔὰ ἐπ᾽ ἄκρον 

Τέρμα μόλῃς, ὸρύση πιέράϑων γδίᾷς. 

Π ΔΥ Δ ΟΥ̓ σιλεντίαολῳ. 
Μ ητε βαϑυκΊεομοιο τύχης χϑυφίζεο βοΐ, ζω, 

Μ ἥτε σέο γραμαψη φροντὶς ἐλδυϑερ ζου. 

Π αἵ "ὃ ἐ ἀφαϑεεοσι βίος πολεμί ζεται αὔρεις. 

Τῇ καὶ τῇ 3αιμιναίς αὐτιμεϑελκόρμϑμος. 

Η γ᾽ τὐρετὴ, στε θοὸν τὶ καὶ ἀτροπον" ἧς ἔπτι μιοιωης, 
Κύματα ϑκ ῥσευλέως ποιζοπόρᾳ βιότου: 

Παροιμία χε ψευδὺ δόξαν ἐχόντων. 

Γ' οδλοί ζοι γα )η κοφόρφι,πτεῦροι δέ τε βώκτθι. 

ΕΙΣ ΑΣΈΒΟΕΝΣ. χοῦ ὃς 
Εἰς τὸν φϑείραντα τίωῦ ἑαὐζ ὁ μητρηα!.., 

Μη ϑούψη ς τὸν ἀϑοιτῆον,ξα. κυσίκύρμαι ϑμέοϑω. 

Γῆ μτὴρ πλώτων μι δοφφϑόρον καὶ δέχετ᾽ εὔδρα. 
Τίνας αὐ εἴποι λϑορὲς «αϑϑοιτσοόκνζου ποῦ 

ἀδελφξὸ φιλομώλη. 

Σ ὅς (κε πόσις κουχϑέρο οσ εὐὶ σπήλυγίι βαϑκίη 

Μ ουνώσοις, βαυρύποτμωον ἐμιζωὺ οἰπέκερσε κορείνν. 
Σ τυγναὶ δὲ μοι πόρεν ἔδινα. πολυτλήτοιο γούμοιο, 

Γ᾽ λώοσθμ ἐμιζωὺ ἐϑέφλοσε, καὶ ἔσζεσεν ἤγώδαι φωνγΐωύ. 

Εἰς ὁ ἀὐ΄. 

Χ ὧρε ασϑό μὴ οὶ σεῖο κασιγνήτης Φιλορμυΐλης, 
Χ αἰρᾷν εἰ τόδε γ᾽ ἐσιν᾿ ἐμοῦ δέσοι ἄλγεα θυμοί 

Γ ἐπλος ἀπαγείλέε μοι λυγφὲς ὦπασε τῆρό 4 

Ο ς μ᾽ ἔρξας βαρύποτιμον οὖν ἕρχέσι μωηλονομιήων, 
Τ' ρῶτον χὐ»ϑονίης, μετέπειτα δὲ γόστρισε φωνῆς. 



Ὑὺ πατρικὸν πλοῦτον γέος ὧν δρῶν ὁ μϑυίπαξο. 

ΠΒΙΒΛ. ΠΡΩΤΟΝ. 
ΕΙΣ ΑΣΏΤΟΥΣ, κχὸ πὶ 

ον ξή 

Α ἰχφοῖς εἰς ἐχρᾳ πεῖς ὀξέχεεν δα πόας. 

Α λάμψι ϑὐκίημὰν πατϑιχὸς φίλος ὡς ογόγσεν 

Η δὴ καρφαλέη τειρφ μϑιον πενίν, 

Καὶ μιν δακρυχίων αἰελαμβανγε, αὶ “πόσιν αὐτὸν 

Θ ἥκε ϑυγοίζξες ἕης, πόλλ᾽ ἐχημείλια δὸις. 

Αὐταρ ἐπεὶ ϑηρώνι 5)» {πίδας ἡλυὸς πλοῦτος, 

Αὐτίκα, ταὶς αὐτοὺς ἐπέφετ᾽ ὡ δειποιίαρ, 
Γ αφρὶ »αριζ, μϑμος πᾶσειν χάει οὐ χτ' χόσμοι, 

Τ θ᾽ αὑτοῦ τίω μιουραὶ γαςέρᾳ ο’σξω.. 

Οὕτω μϑὲ ϑνρώνγα ζοδούτερον αἰμιφεκάλυψων 

Ο ὑδλομϑίης πενίης κῦμα παλιῤῥόδιον. 

Ε ὑκήηκιον σ᾽ ἐδακρυεζοδαί τερον δία ἔτι κεῖνον, 

Αλλὰ ϑυγαῖξος ἑῆς πσδοιχοί τε χα ϑαλαμων. 

Ἐγνω σὲ ὡς Οζα ἔς! κακῶς χεγξημϑμον αἰ δα. 
Τ οἷς ἰδίοις, ἢ πιςὺν ο» λλυτοίοις. 

ΕΙΣ ΑΥ̓ΛΉ ΤΑΣ Κ͵ΆΕ ΑὙ- 

οις ὀρχηςας, χεῷ ας, Ἰ 

ΦΙΛῚ ΓΤ ΠΟΥ͂, 
Τ μερον αὐ λύσαντι πολυτρύτων σ᾽ λωτῶν, 

Εἶπε λιγυφδέγίῳ φοῖξός ἔχὶ γλαᾳφύρα, 

Μ ἀρσυν, ἐ ἐψείσω τεὸν ἄζρεμαι. ὡς ἡὸ αἰνϑίουης 

Αὐλοες ἐκ, Φρυγίης ὧι ̓ σατο. 

ἙῚ δὲ συ ζιιούτοις τότ᾽ ̓ὠέπνεες,Οἕκ αἱ αὐ ὑαγῆις 
Τ ὦ Ἐλὶ μα αἴδρῳ κλαῖσε διίσειο λονἔριν. 

ΒΟ ΗΘ ΟΥ̓. 
Εἰ εθν δγόνυσος ἐς ἱερϑν ἡλϑεν ὀλυμποι 
Κωμαζων λέως σξὲω πυτε χρὴ σειτύᾳϑις, 

Οἷον ὁ ὃ τερονής πὐλαδυςὼ ὠρχίσξιτο χεῖνον 

Ο ρβϑα χτ' πραγικϑν τέθμια μευσοπόλων, μ 
χιράσαμδῃ, ζύλου δῖος αἢ φατο σύγία μος ἢ ὙΡῇ». 

ἐν ψιύτ "σε μέλη, βακιχο ἐ ἔγω δὲ ἔτεχϑς. 
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ΑΝ ΤΙΠΑΤΡΟΥ. 
Ορφάν ϑυοοις ἔπει)ε, σύ σγ᾽ ὀρφεα" φοῖζξος ογίκω 

Τὸν φρύγὰ, (Οἱ σῇ εἴκει μελπονϑρῳ [λῳφύραι. 

Ο εὔομα καὶ τέχνης, καὶ σώματος οὗ χἂν οἱ ϑζουῃ 

Ε ῥῥιψω λων οιεΐρια, μδϑηιζυϑύη, 

Οἷα σὺ ποικιλότερπε' σειφ᾽ ὑπνώσαι κεν αἰκϑύων 
Αὐτὸς πασιϑέης ὕπνος ἐν ἀϊκαλίσιν. 

ΑΛ ΚΑΙ ΟΥ̓, 
Σ ὑμφωνον μαλακοῖσι κερφιοσώμϑμος εϑρόον αὐλοῖς 

Δωρϑϑεος,»»ρεροὲς ἔπνεε δωρδουΐϊδως, 

Κ αἱ σεμέλφς ὠδῖνα, κεραύνιον ἔπνεε σ᾽, ἵππόυ 
Ε ργιμκατ᾽, ἀειζώων αὐ ψάρϑμος͵ γαρέτων. 

Μ οιεῦος σ᾽ εἰν ἱερϑισι δῥδγύσοιο πὐδοφήταις 

Μ μου λαρψηροὶς ὑξέφυγε τηέρυγας, 
Θ ἡξαῖος ἡυεήν, (φυσι έος. οὖν δὲ λύαίου 

Ν ηᾧῷ φόρμιγία ϑήκα"» χαὶ καιλόμιοις. 
. Τοῦ εἰστ εἰς ςήλζω (ᾳτύρϑυ, 

Ο ὐκ ἔτ᾽ αὐαὶ φρυγίζωυ πιτυόδοφον ὥς ποτε μϑέψ4ο, 

Κ οοῦμα 1 αὶ τρυτῶν φϑεγίόνϑρος δοναίχϑί. 

Ο ὑσγ᾽ οὐὴ σοῖς παλόέιος πιιτωνίδος ἔργον ἀϑοίνας 
Ω ς«ρὶν ἀπόμϑησή νυμφολδιμὲς σοϊτῦρε. 

Δ καὶ γὸ ὠλυκΊοπέδοις στρίγη χέφοιο,οὐεζεκα, Φοίΐξῳ 
Θ νατὸς ἐὼν ϑείαν εἰς ἔσαν ἡντιαΐσας. 

Λ τοὶ σγ᾿ οἱ κλιζοντες ἴσον Φόρμογζι μϑηιγοὸν 
Ὡ πασαν ἐξ ἀέθλων, οὐ φέφος,δυνν ἀΐδαν. 

ΕΙΣ ΑΥ̓ΤΑΡΚΈΕΙ͂ΑΝ, κῃὰ ιβζ᾿ 
ΠΑΡΜΈΝΙΩΝΟΣ μαχξδένος. 

Α ρκεῖ μοι χιλαήνης λιηὸν σκέπας" Οὐ εἰ τραπέζαις 
Δ ουλδσω, μουσέων αὔ)εα βοσχόμϑμος. 

Μισῶ πλοῦτον αἴον, κολοίϑί ζοφόν' Οὐδὲ κὸν ὀφρὺν 

ΟΣ τήσομᾳ!. οἷσγ᾽ ὀλίγης ϑοητὸς ἐλθυ)εείίω. 
ΑΛΦΈΓΟΥ μετὺ λζευαου. ᾿ 

Ο ὑςέργω βαϑυληΐοις εὐρούροις, 

Ο ὑκ ὄλζ(ον πολύγουσον,οἶα γύγης. ἜΣ 



ἢ ΒΙΒ Δ" ΠΡΩΤ ΟΝ. 1 

ΓΑΙ ὑπέρχους ἔφαμαι βίου, καχρῖνε. 

Το ὁ μηϑὲν δὰ ἀγαν,ἄγαν με πύρπει, 

; Αδυλον. 

Ἑ λϑαὶ εἰς αἴϑώω ὅτε δὴ (δφὸν ἤνυσε γῆραις 
Δ ἰϑρϑϑης ὁ κύων, κροῖσον ἰδὼν ἔγῆα 

Κ αἱ ςρωσας ὁ γέρων Φ τειθώνον ἐγ{ες ἐκείνου, 
Τοῦ πολι ὧκ ποζαμού χευσὸν ἀφυοσώρϑμου, 

ΕἾπεν ἐμοὶ χαὶ γεωῶ ἡ πλείων τύπος ὅσσα οὐ εἶν εἰχον, 

Γ' αἰτα φέρω σέ ἐμοὶ κροϊσε, σὺ σ᾽ οὐδὲν ἔχ. 

παλλάδά. 
Ε λπίδὸς, Οὐ τύχης ἔτι μοι μέλᾳ, οὐσγ ἀλεγίζω : 

Δ οἰπὸν τῆς αὐ πα της" ἤλυθον εἰς λιμϑύα. 

Ἑ ἰμὲ πένης αὐ.ϑ65 πος" ἐλθυϑερὶν δὲ στευοικῶ, 
Υ (ει φὴν πενίης πλοῦτον ϑιποςρέφοι(α,. 

ΔΟΥ ΚΙΑΛΤΟΥ. 

Μ ἡσυγ᾽ ἐπ’ δλλοτείης ὦ ὡ᾽νϑρωφ᾽ ἱζοιο τραπέζης 
Ψ ὠμὸν ὑείδψον γαφρ! 96. ζϑιορ: 

Α λλοτε εδὲ ΧλοΟνΤΙ χαὶ ἐφυγνωρυϑόῳ Ὁ ομβμα, 

Σ; υκλαὶ αἰων,καῦϑις συγ ελθωντὶ γιοῦ, 

Οὔτε σύ τε χλαυθμοῖο χεχεημδύος οὐ οὔτε γδίωπ. 
Κι αἰκλαίω μιλίν,χαὴ γελόω μιλίῃ. 

ΑΟΥ̓ΚΙΑΝ ΟΥ̓ 
Ὡ ςτεϑνηξόμϑυος, δ σῶν ἀγα δῶν ξἰπόλαοε: 
Ω ς δὲ βιωσύμϑος, φείδεο σῶν κ]εαίων. 

Ἑ ς; σἹ᾽ αὐὴρ (φὸς αι ὃς ἀϊμφωζαῦτα γοήσας,. 
ᾧ 4δὸ χαὶ δουπθη μέτρον ἐφηρμέσατο. 

ΠΑ - Α΄ Δ Α: 

Β ὀλτερὸν ΠΥ τῦ γης χαὶ θλιξομϑύης αἰεχεοϑαι. 

Η ΤἣΨ α«λουπιώτωντὴς χἰπαξηφαρίης, 

ΚΡΆΤΗΤΟΣ πῷ Φιδλοσύφουι, 
Χ ὥρεϑιὰ δέαποιν αἰδρώ εἰγαϑῶν ὠγάίπημια., 
Ε ὑτελίν, χλιφὴς ἔκορονε (᾿ς φροσεαης. 

Σ᾿ ρετέου τὶ μᾶσιγ σοι τὰ δίχα ἐσχοῦ σιν. 



τε, 

τό ᾿ΑΝΘΟΛ),; ΔΙΑδ: ΕΠΙΓΡ. 

ΘΕΟΓΝΙΔΟΣ. Ἐοδν. 
Οὐκ ἐλέλω πλϑΐφν, οὐρα ὀὔχομθῳ ἄλλα μοιεἴῃ ζ ἢ 

Ζ ἢν ϑἰπὸ Μολίγων,μαδεν ἔχοντί καθ᾽. 

Δδυλον. .3 

 Ζ ἥσον λογισμῷ ,χαὶ νϑμᾷς αἰεγδεής. 
Αδυλον. 

Σ ματα πολλαὶ τρέφᾳν,χαὶ δώματα πόλλ αὐεγείρᾷν, 

Ατραπὸς εἰς πενίζωυ δεὴν ἑτοιμοτάτη. 

Αδυλον. 
Ω γοιςὴρ κυνόμυια, δὲ ξ χκϑλαχες κου οίσιτοι 

Ζ ὡμοί πωλοῦσι ϑεσμὸν ἐλδθυϑεείης. 

ΕΙΣ ἼΨΟΙΝ ἜΘ ἐμ ἡ 

βίον, χῳ Ἐς (γὺ 

ΑΘ ΧΊΟΥ. 
Θ ργῖχας αἰνείτω τι, τί σοναχεῦσι δι εἶα 

Μ ἡτεθφς οκ, "όλπων ποϑϑ; Φαος ἐρχουϑύοις, 

Εγμιπαλι σ᾽ ἀλξιζουσιν ὅσοις αὐῶνα λιποίας 
Α σσέϑϊδὴς δπν λάτειοῦ ἔμῦρψο μόρος. 

Ο ἱνϑὺ "ὃ ζυπε ε ἀεὶ πϑλυτοῖα πξρῶσιν ᾽ 
Ε «κακαὶ ζὶ δὲ καικϑυ δῦ ὁον ἄκος φϑίμϑμοι. 

Αδυλον. 

Τὸν βίον ἡφοίκφι τε πολὺ πλόον ἡτῆρ ὑτ᾽ ἐὼῃῷς ο. 
Ἂ: ἀχρυε' γιοῦ ὁ (βίος ἔς ἐλεφότερος. 

Τὸ βίω τ γα δυμόχριτε Ὅπλεέον καὶ φρίν- 
Ν εὖὸ βίος πϑρτων ̓φὴ γϑοιότερος. 

Ἑ ἰς ὕμέας δὲ καὶ αὐτὸς δραΐν, μεταξὺ κόρα μγαῖ 

Π ως ἅμα σοὶ κλαύσω, πτὼς ἅμα σοὶ )λάσω. 

᾿ς ΠΟΣΕΙΔΙΠΙΟΥ͂, οἷ δὲ, ΚΡΑΤΗΤΟΣ 
πὖ κυγικού. 

Τ' οἴω τὶς [βιότοιο ζά μοι τοῖξον; εἰν αἰο»ρὴ μϑῥὺ, 

Ν εἴκεα. χαὴ χαλέποι ὠρήξιες" ον δὲ δόμοις, 
ᾧ ροντίδες ον σὴ, αἰγφ91φρκοομετων δὶς. οὖν 3 ϑαλάοση;, 

Ἵ ἀρξος. ὄχι ξείγης ον’ ζῶ μϑὺ ἔχης ηἱ, δέος" 

᾿π ὩΣ “π΄. 



αΠἸ1Β ΕΒιΔ. ΠΡΩ͂ΤΟΝ. 17 

: Ηνογ ὐπορῇ ς,αὐιγοϑν. ἔχϑε γοίμον; ἐκ αἱ μέριμνος 

Ἑ ὅσα. οὐ γα κεἐφριζεὔ ἔτ᾽ ἐρημώτερον. 

Τ ἐκνα, πίνοι: πήρωσις. ἀπως βίος. αἱ νεύτητες, 

Α Φερνές αἱ πολιαὶ εἶν ἔ ἔλιπαλιναδρανέ ἐξς᾽ 

Ην ἀρᾳ ζοιν δυοῖν ἑ ἑγὸς ὥρεσις, ἢ ̓Φ ϑυέοϑαι 

Μηδέποτ᾽, ἢ ὦ ϑανάν αὐτίκα. ζικ ίμϑρον. 

Ἐκ τῷ ογανίώου πιθαναί. ΜΗΞΡΟΔΩΡΟΥ, 

Τ' αἰζοιζωυ βιότοιο τοίμοις ποιξον«εἰν αἰ» ρ᾽ ϑὺ, 

Κ δὲ αὐγαὶ πινυτα; τρήξιες' οὖν δὲ δέμοις, 

Α μπαυμ' ον σ᾽ αἰγφοῖς, φύσιος ἍδΥης: οὐ 5. ϑαλάσ 

Κ ἐρδὸς. Ἐλι ξείνης ἦν ἃ ἔῃ ς Τὶ »λέορ᾽ (7) 

Ηνοὴ 1 Ξἰπορῆς, μόνος οἶδοις.ἢ "ἔχ: γαμω; εἶχος ϑξιξος 

Ε φσεται" οὐ γα μέφρ;ζὴς ἔτ᾽ ἐλαφρότερον. 
Ἱ ἐκγα, πύθος᾿ φροντὶς ἄστεως [βίος αἱ νεότηπες, 

Ῥωμαιλέα "πολιαὶ Ἢ ἔμπαλι. δύστεξεες. 
Οὐκ ἄφᾳ Δ διοσὼν ἐγος εὕρεσις,» " Ὁ δυέοϑαι 

Μ΄ η"δεπουτ᾽, ἡ Ὁ ϑεινάνπϑργα οὐ ἐῶλα βίου. 

ΛΟΥΚΙΑ ΝΟΥ. 

Ὁ νηταὰ τοὶ ἐδ ϑυν δ χαὶ δ! πόρτα “πἐρέρχετω τ ἡμαῖ. 

Η» δὲ μὴ, δλλ᾽ ἡμεῖς αὐτὰ ̓ αἰρερρμεθα.. 

πλιά κλ , 

Τῆς ἐπεδῶυ γυμιὸς,γυ μιές θ᾽ ὑπὲ γοῦαν ἄπειμι. 
Κατ μα τίου μῳϑθῶ, γυμαρον ὁρῶν ὦ πέλος; 

Τούυν. 
Π λοιῦσᾳ ἀγρὸς ὃ ζιυχέ χίμια ζόωδε οἱ γὸ ον αὐτω, 

Γ' ολλάχεγαυγ γῶν φὐαιολδν οἰκῴετεραι. 

ἹΤ κὺ δὲ τύχξωυ βιύτοιοχυζξερνήτειραν ἔχοντες, 
Ω ς ἔχ! τῷ πελάγά,ς αἰμιφίθολοι πλρομόνι 

Οἱ ἅ' ἐπ’ δὐσελοίνν, οἷ σὲ ἔμιπαλν. ΩΝ ἁμια πὸρ- 

Ἕςς ἕνα; Τὰ γῆς Ὁρμῶν αὐτὸ χόκεέϑαι, Ὁ σάτες 

᾿ς Τοφανό ὦ 
Σ κνὴ πᾶς ᾿ Εἰἴος, καὶ παίγνιον" ἡμοΐ)εποζῷ, 

Ἱ πὸ ἀστυδζο μζαλὶς, ἡφερεζα  ὀδεωύας, 

δὲς 
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' Τού αὐτί. ΟΕ 

Εἰ φέρφνσε φέρᾳ, Φέρε ὁ φέρσ" εἰ σγ᾽ ἀγανακί 4, 
Κ αἱ σου τὸν λυπεῖς, αὶ Φ Φέρον σε φέρ. 

Τοΐ ιν. 

Δ ακρυχέων πμομώωυ, καὶ δακρύσας ̓ διποϑνήσκω" 
Δ αχρεσι σ᾽ εἶν πολλοῖς τὸν [βίον εὗρον ὅλον. 

Ω ὅρος αὐ ϑούπων πολυδείκρυτον͵, οἰ οϑενὲς οἰκί οϑν, 

Σ ὑρόνϑιον κ γῆς, χαὶ ϑχζαλυόνϑρον. 

Τούδαυτν, 
μι ὮΣ ὅρος αὐιϑρώπων αὐεμιώλιοι, αὐ τοχόλωτον, 

Μ έ:ρα τέλοες [βιότου κηδὲν ᾿ὀχηςαὶ νὅμον. 

ΤΟΥ ΛΙΑΝ ΟΥ. 

Η δὲα πόρτα χέλϑυϑο, λοίχεν βίος. ἀςεῖ μέοσῳ, 

Ἑ χος, ἑταιρῴαι"κρυπῆα δόμοισιν ἀκη. ἷ 
Α γ03. τέρψιν ἀΐγῴ, κέρδὰς πλόος" διλλοδουπτὴ ϑῶν 

Γ νωσιὰς ἐκ, δὲ γα μων, οἶκος ὁ μος ονέφ' ᾿ 

Τ ἂς δγ᾽ ἀγαίμοις φροντίς ἀεὶ βίος: ἕρκος ἐτύηϑη 

Γ «τοὶ, τέκος. φροῦδος ζοις γόνοισι φόξος. 

ἐπὶ γορέζεν γεότης, πολιῇ φρένας οἶδεν ὀπαζᾷν. 

Ἑ γδον ϑείρσος ἔγων, ζῶε, φύτευε “δυος. 

Αδυλον. 

ΠῚ εἷς τίς εὐδυϑοινάτου σε Φύσοι βίε; μυρία γαΐρ στυ 

Λυχρώ χαὶ ὅτε φυγεῖν δὺ μὲς, ὅπε φέρφν. 

Η ΔΕ .λρ αἰ πε δὴ χωυνὰ γεθαιβεὐρεααι 
Α φρὰ,σελζωυ αἰης κύκλα χρὴ ἠελίου" 

Τ ἀλλα ὃ πϑλύτα,φόξοι τε ἡὶ ἀλγεα. κἢν τὶ παθηὰις 
ΡΕ αὐλόν, οὐ μοι αἰζωυ οὐκ ἔχεται νέμεσιν. 

: ᾿ Αδυλον. 

1 αὐτο γὴ ὡς, ὃ πόῤτα κϑνις, ὦ πϑύτὰ Ὁ μηδὲν: 

{Ὁ αὐτὰ γὸ ἐδ ἀλόγων 52] τὰ γιγνόνϑυά, ὁ 

Αδυλον. " ᾿ 
Φᾧ εοντίδὲς οἱ ποῶδες: μέγα ΖΦ κοίχϑι, εἶτί παλοιω" 

Εἰσὶ δὲ χαὴ ζῶντες φρϑντίδες Οὔκ ὀλίγαι. 66 
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Η γι ἠδ ει ἐχέ σιγὰ ̓πέρψιν ἐς αὐτέων" 

Η δὲ κακῆγπικρὸν πὸν βίον αἰδρὶ φέρ. 

Αδέασοιτον. 

Ω οηραΐν βεοτὲ μάνλον αἰήμερε, πϑύτα σε μισεῖ 
Παντολέτορ᾽ πολύτη σ᾽, ἐκ δέχεταί σε μέρος. 

Ην ἘλῚ γῆς φάγῃς, ἀϊγοῦ λύκον; ἢν ϑωρὸ ὕψος 
Δ ἐνδροξα τῆς, αἱ αἷασὶς δείμα᾽ ὑπὲρ αἰκρεμμώνων. 

Γ φραζᾷς καὶ νᾷλον ; ὁ σἹ᾽ εἶν δίναις χροχόδψλον 
Ε πεφεν, Εἰς ἀσεδ(ς ὅρα διχαιότατον. 

ΕΙΣ ΒΡΕΦΗ, κα δ 
ΑΡ ΧΊΟΥ. 

Λυσίστους ὃ νεογνὸς ἔχι χρυμνοδπαϊς ἕρπων, 
Α φυαιακΊείης ἤρχετο διζμοείης" 

Η δὲ μεεθωδυγησεν, στὸ φέρνων ἐσ -φέρφυσοι 

Μ αζὸν, τὸν λοιμού λυτορᾳι χαὴ θανάτου. 

ἈΝΤΙΠΆΤΡΟΥ. 

Δ κμιοῖον ἱπατχραπτεὶς ἔθανε βρέφος ἐς πλατὺ πόν- 

Χ φλος, γε τισέέύης ἑρπύᾷ, ἐκ καιλύξης, (πων 
Π λῴο ἐπεὶ μα ζωῖ ἔπιεν ποτὸν. ἔῤῥε ϑαίλαοσα, 
Η βρέφος ὡς μήτηρ ψεύσειο δεξαμϑμη. 

ΒΙΆΝΟΡΟΣ: 

Η ιπεν ἐξ ἄκρης δέμως αἰϑρύορ, δλλ᾽ Ἐχὶ ποι δὶ 
Ν ἡπιάχω ζφύξου πολλὸν ἐλαφρότεροε. 

ᾧ εἴσατο κουροσέλυης σὺ ἐρείπιον. ὦ μεγείλαυγροι 

Μ ητέρες, ὠδίνων χαὶ λίϑος αἰοϑοίνεται. 

ΕΙΣ ΓΑΜΟΝ, κῶν κὖ 
Αδυλεν. 

Εἶτὶς ἅπαξ γήμας, πάλι δοὕτερα λέκζα διὼ χει, 

Ν ἀργὸς πλως δὶς. βυϑον τὐργαλέω. 

ΤΑ ΠΟΛ ΛΘ ΝΙ Δ ΟΥ͂. 

Π οὸς παύδεκ(εἶπεν) γρεουαζο κα, ἅε δανῆσειν 

Σ πείλῃ, μοὶ αστίσσᾳς δύυτερφ. Φίλτραι γάμου. 
611. 
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Εἶπεν. ὁ σγ᾿ εἰς ἑτέρξυ ἐασούδωσεν. ὁγα φίλωυνα 

Δ λύνληνης χίσειτο χαὶ ἡ φλεϑδον. 

Νυκ) γ᾽ ον πρώτῃ θεούλα μον σαῖσε μῖμις ἀφυκῖος, 
Ω ς μὴ λέκτρον δεῖν ϑυτερον ἠέλιον. 

πΑυλοῦ ΣΙ ΛΕΝΤΙΑΡΙ ΟΥ͂ 

Κι αλᾷ το σον ϑενίης κειμήλια. θανία δὲ, 

Τ ον βίον ὥλεσεν αὐ, πᾶσι φυλα΄βομϑρν. 

Τ οιεκεν ον )έσμεως ἄλοχον λοίθε, αὶ ἔινα χόσμκῳ 

Δ ὁς βροτὸν αὐτὶ σεγενιφϑῦγε δὲ μαιχλοσεουζω. 

Τ' νας αὖ εἴποι ϑορες ἑ λέγη, μιονομμαι- 

«χριεύτον μϑυελοίου ἡ πε »ιδὸς, 
Ε ὑρώπὴν ἀσιῆς τε δορυοϑενέες βανιλῆες; 

Ὑμῶν μα Φοτέρφισιν Ἐχὶ ξυροὗ ἵςατω ἀκ μὴ, 

Τίς κεν ἐμὲ τληϑυμος ἕλοι δύςηγον οὐ κοί τις" 

Ζ εἰς δὲ πωτὴρ δικοίσηεν,αὐδυνε δὲ κορο ρείης, 

Μηήπαλιν ὀνλος Ἑλη με γαμοϊκλόπος εὗσος αἱ χοροῖς. 

ΔΙΟΝΎΣΙ ΟΥ. 
Ὡρηὲ μῶν, ὥρη δὲ γα μιεῖν,ὡρη δὲ πεπαζαϑω. 

ΑΥ̓ΤΟΜΕΈΔΟΝΤΟ Σ: 

Ε ὑδῶμων χδῷτον ὑϑὲ ὁ μηδενὶ μηδὲν ὀφείλων, 

Εἶτα σγ᾽ ὁ μα γήμα;, Ὁ τοάτον ὅςτις ἀπτως. 

Η νδὲ μανεὶς γήμῃ τὶς, ἔχ γδβιν,ὴν κατορύξη 
Ε υϑὺς τω γαμετέω, πσοοια. λαξων μεγάλην. 

Ὑ αὐτ᾽ εἰδὼς, σοφος ἰαϑι᾿ μοί πέου σγ᾿ δπχίκοῦρον ἕασον 
Πού κενὼ ζυτεῖν, καὶ ζίνες αἱ μονώδες. 

Αδυλον. . 

Οὐκές! γήμας ὅςτις οὐ χῴμιαζεται, ; 

Λ ἔρρισι πλῥτες, χὰ γαμοῦσιν εἰδότες. 

᾿ Ἀδυλδον. , 

Αγριεω αϑὴῆς ἀΐγαμὸς γουμιζωδις πϑιτα δὲχεῖ τ 

Εν τῳ ζητῇ ἀπ νη “ἡ ἀγαϑῶν. 
ΕἾθ᾽ ὅταν εἰσέλθη:  ακμετή, παλιν θ)5ὺ δοχεῖς σοὶ 

Εν τῳ ζῇν ξῇ ποϑτακ καχϑυ τὰ κακά. 
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Αλλα γϑῤν πεκφίων; ἕξφςνούμιζωυιε τέκγα, 

Χαλχὰ ἔχων" πὐἼωχὸς οἢ, συτ!ὲ τοὶ τέκνα φιλᾷ 

ἘΠΓΣ ΓΉΡΑΟΣ ΚΑΙ ΤῈ. ς 

οοε, Ἵ χοῦ Τὰ 

ΜΈΝΈΕΚΡΑΤΟΥΣ, 

᾿ ἡρᾶς ἐπὸρ μδὲ ἀπὴ, πᾶς δ γεται: εἶ δὲ ποὶ ἐλβκ, 

Μέμφεται ἔς! σἹ, ἀεὶ χρᾷοσον ὀφάλόμϑμον. 
ΑΟΥ ΚΙΔΆΑΤΟΥ. 

ἙῈ [τὶς γηφοίσεις ̓  ν ὄχεται, ἀξιός ὅς1 

Γυρφίσκαν πολλῶν εἰς ἐτέων δεκοίϑας. 

ΘΕΟΓΝΙΔΟΣ., 
Ὡ μοι ἐγων χξης, οὶ γήρφιος οὐ λομϑμοιο 

ἸΤ το υϑὺ, ἐαῆρχονδίύου, τὴς οἹ, ,δστονάσονϑῥης. 
Αδέασοτον. 

ΥᾺ ν αἰδελάφθῇ μικρὸν οὕ ἀδζεσιν ἡ δέος οἴνου, 

Ἑ ἰς ὀξὺ χρέπεται τῷτο Ὁ λφπόμϑυον. 

Οὕτως αὐτλήσας τὸν δ'λον βίον͵ εἰς βαϑὺ γ᾽ ἐλθὼν 

Γ  ραςὁ Ὡρεσζύτυς, γέγνεται ὀξύχολος. 

ἘΠΊΓΟΥ ΝΟΥ ϑυπαλοῦ, 

Η παΐρος δ πεταλοισιν εἶν οἰναγθεαις νεαΐσαισαι, 

Κ αἱ τετλμαΐν βοτεύων ῥγα χομισσαμδμη, 
Ν ωὖ οὕτω γραϊβιαιἸογ᾽ ὡς χοώος οἷα δαμαΐ: 

Κ αἰ αφυλὴ γήρως αἰ οϑαίνεται ῥυτίδων. 
ΑΝ ΤΙΠΑΤΡΟΥ. 

Χ φμέριον χαίουσαν ἐφ᾽ ἑς]η αὐ,ϑραχα, ορργῶ 

Τὺν γοὴὸν βροντὴς ἐδεπαταξε φέζος" 

Τ' γϑίμονα ὃ ψυρϑεῖσα κα τήμωυσεν. ὦν ἀξ, μέοσε 
Γ ἥρως χοὴ θανάτου λέπουϑύη σσόϑφασις. 

ΦΙΛΩΝΟΣ. 
Ἁ ἱπολιαὶ σεῤῥ νῷ, )οα»» ὠτεραὶ αἱ γὸ ἀτερ νοῦ, 
Μ ἄλλο “μ᾽ πολλών εἰσὶν ἐνάδος ἐτῶν. 

Αἱ τείχες, ἢν σιγά ς εἰσὶ φρένες" ἢν ἢ λαλύσης, 

Ὡς αἱ τὴς ἥδης͵, οὐ φρένες, ἀλλὰ τοίχας. 

θ.11. 
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ΕΙΣ ΓΡΑΜΜ.ΑΤΙΚΟΥΣ, 

εεὐνοχθν ζῇ 
πλλλάδα Εἰς τίω ἑαυϊο δ γωνώκα 

᾿ αὐδρομιάχζω. 

ΜΙ ζῦϊν τ᾿ ἐλομϑθην γαειμετέο ὃ τα λας γεγο μκαι, 
Κῶ ὁ «δὰ τῆς τέχνης μιζιυιδὸς Ῥρφξαρϑρος., 

Ω, μοὶ ἐγὼ ᾿ πολυμόευιε,ἴγων ϑιχόλωτον αϑαΐκην, 

Τ χης γραμματικῆς, χαὴ γαμετῆς μοιδάμης. 
Τού ἀὐτε. 

Μ ζώις ἀλχαδλῆος χαὶ ἐμοὶ πσοόφασις γελρῦται Ὁ 
Ο ὑλονϑρης πενίης γδαμιρμια τἰκευσαύϑρῳ. 

Εὐ3ς δέσεου δα αοὶς : χα πέκ)ανε μέεζις ἐκείν, 

1 εἰν χαλε πὸς λιμὸς δὲάμριαπινῆς ὀλέσγ. 

ΑΝ ἵ'᾿ ἀφαρπαζὴ βεισηίδει φὡρὶν ἐγα μένων, 

Τ' ὐῤσγ᾽ ἑλένζωο ὁ παεὶς, τδωνχὸς ἐγὼ γημομειέωυ. 
᾿Τοδατ,. 

Θ ργωνα μουσεΐων, τοὶ πολύςοναι βιένα πωλαῖ, 

Ἑ ἰς ἑτέρας τέχνης ἔργα μετερχό αἶνος. 

ΤΙ κροίδες σώζοιεϑε. λόρρι, σεεωτοίοσο οι! ὑμῶν: 

Σ εὐταῖξις γὸ ἐμοὶ χαὶ ϑθείνατον πεδέχή. 
Τοῦ εὐτύ. 

ΑΡΧ" γραμματικῆς, πείζοιςιχος 551 κατάρ 
ΠῚ ρῶτος, μεόυδιν ἔχφ: τ Ὁ 

Κι αὶ μ᾿ δ᾽ ὀλορϑρην, δλθααΐν πάλιν δἤγεα, πολλά. 
Ο τοίτατος ψυχᾶς εἰς αἴδυ καταγά. 

Ἢ ἢ; οὗ ὃ τεταρτα)ου, τα ἑλώεια χαὶ κίώωες ξρο»ί.. 

ῃω ἐμπῆου σὴ οἰωνοὶ, καὶ χόλος [δὶ διὲς. 

Ἢ ὥρϑν γραμριατιχὸς διά.) μῷ πέντε καΐζαρας,. 
Κ' αἱ πέντε πηωσής, μὴ μέγα. πέγ)ος ἔχάν; 

Τού αὐτο 
Κ' αλλίμιαχον πωλα χαὶ ΨΨΕς χαὶ αὐτοὶς 

Π τωσς ῥοθμννδίσν; “«ὐ)ώσιν ἔχων πενίης. 

Δ ὠφϑλεος γὸ ἐμά Ἐοφίμδν σεεύταιζιν ἔ' ἔλυσιν" 

[Φ) στές με πῷ τε πιᾷν τῷ τεφαγειν ἡ ἀἰπορῷ!. 
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Α λλαὶ σύ μου πσδόφηϑι ἡεῷ φίλε" μηδὲ μ᾽ ἐαΐσρες 
Σ κωδέσχκῳ πενίης τὸν βίον ἐξ αρύσο. 

ἘΥΡΙΘΙΟΥ αἰϑέεδαμου ςἱξαρτος τέως καϑύλου. 

ἢ Τὶ αὐτολόγων χαϑόγων φε πλυϑύος, ἠσ)᾽ αἰδήλων 

Ξ, Ξ υσμαων,λεπῆὸς φρ ἐγδραῖξε δυναῖς. 

Ο μματαά μευ κέκικηχε τένων, ῥώχεν ἰνίον, ὦμοι" 

Τῆς καθόλου δὲ φέρω πίω ὀδυύξου καϑύλου. 

; παλλαδά. 

ΔΛ ίξαν ἐτῶν ὥσας «γραμματικῆς ξαρυμόλϑου, 
Β ϑλδυτὴς νόκύων πέρι πορίϑ εἰς αἰδίων. 

Τούυτν. 
Ε βαῖδε ποηδαῦοισιν ὅσοις χεχθλωτο σοϊροιπῆς, 

Ὑ οἷσιν οἰ π᾿ οὐ λουϑιίης μᾶυιδὸος Ὥξο χομϑύοις. 

Ἑ να ξοφος χῷ ̓ μἄρδα φέρᾳ (ιοϑὸν μετ᾽ α)αϊκης, 

Β ίόλῳ χαὶ ἡ γδῤτη δυσαυ βίη πενίζκω. 

Ὡ ς δὲ καπνισμα ἴιϑεῖ χοροὶ Τ' θρόνον, ὡς φικαὶ τύμ 

Τὸν σμικρὸν γάρτην, δ πο ασατῆο υϑμον. (ζων, 

Στίχοι ἔχοντες τὰ Εἰ ἰχοσιτέοσαρα φοιγεῖα. 

Α ζροχίτων δ φυλαξ δνροζυροκα μι ψιμέτωπος. 

Α (ρος σὴ ὦ τροχοαὶς κύχλων, φϑογίαζετι μύρ- 

; (ων. 
ΕΙΣ ΓΡΑΦΙΔΑ, χὸ κἱ 

Η μέυ χε γον κοίλαμος Φυτον᾿ οκ, γέ ἐμεῖο 

Ο ὑσῦκ᾽ ε μῆλον ᾧσεται, ̓  ςα φυλή" 

Α λλ μ᾽ αν ἐμυύησ᾽ ̓{εικωνίδαι, λεπῆα Ὁρήσας 

Χ εἴλεα, χαὴ φνὸν ῥ ῥοιῶ ὁ ὀὑχετευσαίμδμος. 

Ἐχ δὲ τῷ, τε πίοιμι μδαν ποτὸν ἔγϑεος οἷα, 

Π αὐ ἔπος ἀφ)έγκ]ῳ τῷ δὲ λέγω ςοματι. 

ΕΙΣ ΓΥΝΆΙΚΑΣ, κεὺ δὲ 
Ν πΆλλχλδά. 

ΘΟ  »η τῷ δῖος 681 γιωυή, πυρὸς αἰ τιδοϑεῖσει, 
"Δ ὥρον αἰιηρϑν, τῷ πύφος αὐτί δότογ. 

Ὁ.111- 



24. ΑΝΘΟΛΙΟΔΙΑ Φ. ΕΠΊΤΡ, 

Ανδρα δ. ἐἰχκαὶᾳ ταῖς φροντίσιν, ἡ δὲ μῦδ εἰν, 
Κὰ γῆρας “σξοπετὲς τῇ νευτητ! φέρᾳ. 

Ο ὑδγ ὁ ὁ ζει ἃ αἰμέραμνος ἐγ “γευσύρϑρονον ἥρω, 

Γ ολλάκι ἡρίῳ Ὁ αὐτίοὺ ῥίψω οὐ π᾿ ἀθανάτων, 

Η ἐδι καὶ νεφέλησι μιετήορν. οἶδεν ομιῆρϑς, 
Κ αἱ δία συγίοοίψας τῇ γαμετῇ χόλιον. 

Οὕτως εἰδέποτ᾽ 66) γωνὴ σύμφωνος ἀκοί τη, 
Ο ὑδὲ χαὶ ὦ χευσέῳ μιγνυμϑῥη δαπεδὼ. 

Τοί ἀὐτῳ, 

Π ὥσαν ὕμῆξος ἔδαξε χα κῆν σφφϑλερίν τε γυῶκα, 

Σώφρονα σὲ πόρνζευ, οἰ μιφοτεέρας Ὀλε,ϑρον. 

Εκ Ν᾽ τῆς ἑλένης μο ὑχέυσαιμϑιη, φόνος αἰδρων: 

Κ Αι 3.9, συφεοσεθυζωο πνελόπτης, δοῴατοι. 

Τ λιαὶ δξχυ Ὁ πόγημοι μια  χϑριν “δὴ γωυαικϑς᾽ 

Αὐ ὑτὸρ ὀδυοσείη πηνελοπη τσοϑφασις. 

Τού αὐτύ. 

Ο ε αὐτὶ πυρϑε ΤΡ ὠπασε ἀλλο , γειναῖχας. 

Εἴῆς δὲ μήτε γευυὴ, μήτε Θ᾽ πῦρέφα;». 
Πῦρ ψϑὺ δηζωχέως χοὴ σί(έννυται᾽ ἡ δὲ γευυή πῦρ 

Α σξεςον, Φφλογεοὸν, πθρ τ᾽ αὐατήσνϑρον. 
Τού αὐτῳ, 

Αὐνπαγυχομπαζης «απεϑετοίγματι μιλύπακούψι 
Ἴ ς γαμετῆς, ληράσ᾽ οὐ ̓ γὺ Ξισὸ δρυὸς εἶ, 

Ό ἐρῆ Ἰὐπὸ τατον, φασὶν, ὅθ᾽ οἱ πολλοὶ ἱ κα αὐάϊκην 

Πα οουϑρμ. εἰ ἰπούτες, καὶ συ γοειναροκραπῇ. 

Ἑ ἰδ) Ὁ ΤΑ ΣΟ ΝΣ φὴς τύπῆϊομιαι,οὐῖν εἰκολάςου 

Ο ὕσης μοι γαμετῆς θη; Με μύσεντα φέρφν, 

Α σλῷφσε λέγω (ιετξιώτερον, εἴγε πέωρασοι 

Σ ὠφρονι δεασοϊνη, μηδὲ λίζυ χαλεπῇ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΊΙΟΥ ὑπατου. 

Ἐ πῆάρον ἀχὶ ζα φοιο, χαὶ ἤϑελον αὐτὸς αἰκοῦσοι 

Ο ἱωμεῦ οἰσαρμιωυ μείραι ἐμὴς λόχου. 
Ἑ πῆωρον. εἰς αὐεμοις, ἀλολονε δὲ μοι οὔτι χυχὸμ 
Λ υγολνς ὡ αὐ ϑ ποις, γόσος, ἕῳ Ϊ ζύνατος.: 



α΄. 
ΠΒΙ ΒΔΕ ΠΡΩ͂ΤΟΝ. 2ς 

οὐ Εἰς ἐγαμίμγονα. : 
Ε λλαϑὸς οὐναετῆρες ἀμεμιφέες ἡγεμονῆες, 
Μηκέτι πιςαὶ Φέρφιτε γωυαξὶ δολοφρονεδσοαις. 

Θηλυτέρη μ᾽ ἐδα μα οσε, τὸν αὶ κΊανε ϑυῖος ἐκίωρ. 

"ΕΙΣ ΔΈΝΔΡΑ, κι κι 
ἈΝΤΙΠΆΤΡΟΥ, οἷ δὲ, ΠΛΆΤΩΝΟΣ: 

Ἑ ἰνοδι(ζου καρυζω με πϑρερχουϑύοις ἐ Φύτευσαν 

Γ' αμσὶ λιϑοξ λήτου σταύγνιον ϑὺςοχίης" 

Π αΐτας ογ ἀκρέμοναξ τε Χ) δ)λειλέας ὀροδοίμνες 

Κι ἐκλασχιαι,πυκιναὺς χέρμαισι βόρομδίν. 
Δ ὠδρεσιν θὐκεύρποις συ τεθὲν πλέον. ἢ γὸ δα ἔγωγε 

Δ δαίμων ἐπ᾽ ἐμιζω ὕξειν ᾿ϑνς ας δκκῖν 

ΚΑΛΛΙΝΙ ΟΥ, 
Ηπαρος οὦ δρυμοῖσι γόης ζίϑωρ»ςὁ ὀπώρης 

Α χραλδνενθότου μρέμιγον ἐρνμοσεεύης, 

Ο ϑνείοις ὕζοισι μετέμιφυφος, ἥμερα ϑαλλω, 

Ο ὐκ ἐμὸν ἡμετέρφις κλιωσὶ φέφφυσα βαΐρος. 

Γ΄ ολλη σοι Φυτοεργὲ πόνου γοριφεΐνεκα σεῖο 

Α χρας ο᾽ ϑύκαρποις δένδρεσινἐγζοαφομαι. 

ΑΈΕΩΝΙΔ ΟΥ̓, 
Μή μέμψη μ' αἰπύπειρον ἀεὶ δαλλουᾧ ὀπώρζω, 

Αγχεάϑα, τω καρποῖς πϑρτοτε βοιϑορϑρίω. 

Ο σαῦσα εγὸ κλάδοισι πεπανουϑυ, ὀήος ὑφεέλχει: 

Ο παῦσα σ᾽ ὡ μιαὶ υϑϑφ4,μυγπεὶ «ὐξιοκρέμιιται. 
ΦΙΛΙΠΠΟΥ. 

Τ' ἐν φιλοπωραφὴν δ μόχριτον ἤγπου ἐφόυρυς 

Ὁ ᾿ναϑεϑ τ᾽, ἀγίφλον πϑτο Ὁ χοῦφφον ἔπος, 

Ω «ἡ λδυχϑύπωρος ἐγὼ αὶ ἐφώξιος ἤδη, 

Κ' εἴῳ συχϑφοραῖ δά α πύροις αἰκόλεοις. 

Σ πευσοίπω οὐκ ἐ ἐχυρὴν γέ Ὁ" στάσιν αἰαῖ ὀπωρῶο Α 

Α κρήτου χδῆξᾳ δδέψαι ἃ αἷ π᾿ αἱ χρέμονος. 

' ΛΈΩ ΝΙ ΔΟΥ. 
Α ὑτοθολᾷς, καρποιὺ ̓ Ἀσυτέμανο μι θα πεπείρυς 

ΓΙ αὐροτεὶ μὴ σκληροῖς τύπήετειχερμμοιδίοις... 



Η͂ 

2 ΑΝΘΟΔΑ. ΔΙᾺ ᾧ. ἘΠΙΓΡ. 

Μ :νίσῃ χαὶ βακιχος γυξοίζοντ ὰ κείνου 

Ἑ ργα.λῦχουρλφος μυὴ λοιλότω σε τύχν. 

ΑΝΤΙΦΙ ΛΟΥ βυζαγήου. 

Κι λῶνες ὠπηόθχοι (αναῆς δρυὸς δ σκιον ὕψος 

Αἰνδρεῖσιν ἄκρητον καῦ μι Φυλαοσορϑροις, 

Ἑ ὑπετα λρι,κεροίμων φεγθμώτεροι, οἰκία, φωτῶν, 

Ο ἰχία τεηίγων ἔνδιοι αἰκρέμωονες, 
Κ εἰ μὲ τὸν υἱ μετέρνσιν «ἑπασοκλινϑέντα χόμιησι 

Ῥ υὑσοωσθ᾽, ἀκ ίνων ἠελίῳ φυγάδα. 

' ΖΦ ΝΑ. 

Ω νερ, ῇΜ βαλόναν τοῖν μαιτέροι φείδεο χόπηφν, 
ᾧ εἰδεο"γηῤφελέαν οἹ᾽ ἐκκεροῖζε τείτεωυ, 

Η πάχα»," τὸρδε πολυςέλέχον παλίουρφν, 

Ηφρίνον, ἱ ἡ τὸν «αὐαλέαν κόμιοιθν. 
Τ υλοῦὶ δ ὦ χε δρυὸς πέλρχων. Ἰοχυαι )γ)ὺ ἔλεξαν 

Αμῶν ὡς ΧΟ ματέρες οὔτι δρύες. 

Α δεασυτον. 

Π δνῃἀδὸς εἰμὶ φυτ' Θρομκίᾳ τί με θλίξετε κλῶνες; 

Α ἰβετεζοες βότρυας, αὐρῦενος καὶ μεϑύω. 

ΦΙΛῚ ΤΟΥ. 

ᾧ οἷον αὖηνα, μϑμη ποτε δου φνὴ, γεεῦ αὐέτειλε 

Κασαρος ἐκ βωμοῦ, χλῶνα μελαι μιπέταλον. 

Ἐκ δὲ ϑεοί ϑεὼν δδρεν οἱ μείνογα. Δητοίδϑωο 

Ε χθίφασει, φιλᾷ ζζεῦα, τὸν αὐνεαδζω. 

Ρ ἰζω δ), ὅκ ̓Ἰἰπὸ γῆς μυΐξον βλρν,, δι᾿ αὐτὸ πέτρης. 

Κ ααϊσάρὶ μὴ κἀν συδὲ λίθος δωύατα.. 

Εἰς δοίφνζω ἀξίνη αὐ ποδιά: 

ΤΠ οἵ φοῖξος πεπύρϑυτο, ἀρηςτ᾽ Ἵ μίγνυτο δαφυη;, 

Εἰς κλιναΐδκον πόρνης πὸ δούφφνης. Ὁ 

Λ έκζξον ἐνὸς φδδγουσοι, λέχος πολλοῖσιν ἐτύ γϑύωυ. 

ἘΡΜΟΚΡΕΟΝΤΟΣ. 
Ϊ ζω εὐ ποὺ σκιερων πλάτανον ξένε τανδὲ ϑ)δέρττων, 

Α ςἀπαλῶ ζέφυρος πγθυματὶ φύλλα. δον. 

»» Ὗ “ ΥΥΥ 
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Ε γὅτο με νικαιοὐράς κλυτὸν εἴσουτο μια αίδὸς ἑρμωῦ, 

Α δ καρποτόχου βυτορφι χαὶ κἸεαίω. 

Ως πὸπόρος. 
Ἐ ρχεο, χαὴ κατ᾽ ἐμὸῤ ἵζδυ πίτπευ, ἃ Ὁ μϑιιχεὺν 
1: οθς μαλακοῖς ἤχει κεκλίμϑμα, ζφύροις. 

Η νὶ δὲ χαὶ χροϊούισχκα μδηιςαγὲς, ἔγθαι μδίσϑων, , 

Η διὸ ἐρημαίοις ὕπνον ἄγω χα λάμοις. 

πλα τ  κῸ Σ᾿ 

ἣν ψίκομονε δὰ τόρδὲ καϑίζεο Φωγήεοσθῳ 

ᾧ οἰοσουσὸμ πυκνοῖς κῶμον «ἰπαῖὸ ζεφύροις. 
Καὶ σοι κα Γν λαζοισιν ἐμοῖς πο’ αναμασι σύξιγξ 
Θ ἐλοριυϑύῳ,ἀξᾷ κῶμα χτὶ βλεφαΐων. 

Εἰς τιναὶ θιγόντα «( πῦὸ σλησμονὴς 

πϑρσικϑίυ μόλων. 

Ε κα Φονίων πξρσῶν φόνιον φυτὸν ἤγαγε περσεις 

᾿.Π αμδὲ ϑεδγνώςου τῷ ϑαγάτου τσξφᾶσιν. 

Εἰς αὐαδενδραδὲυ. 

[9) [ωνγχφοθς ἐμῆς γλυκερὸς πόνος ἢ ἃ ἐφ᾽ ὑγρῷ 

ᾧ λοιῷ φλοιὸν ἔδυσα ϑέρφ' Ἴόρδον σγ᾽ ἘΧῚ δένδρῳ 

Ρ ζωϑη. δένδρου δὲ ζ μὴ χαὶ καρπὸν ἀμῴψιν 

Νέρϑε κζ α'χραὶ ἔτ᾿ ἔτι, ϑεῦρδα σγ ἀρ᾿ ὄὕπνοος ὄξγνν: 

Αδυλον. 

Δ ἀφναις καὶ μυύρτοισι χαὶ δὐ δὴ κυχϑκίοσῳ, 

Ἑ3α πέριξ κέχυται βοπευῤσοιηςἕλιχι 

Αἰ μπελος.Ε ἰωρυοὶ δὲ λιγυφϑοχίοισιν αἰοιδοῖς 

Κ' δοσυφοι αἰχεῦ σιν ποικιλοτοαυ λα. μέλη" 

ΖΞ οὐαὶ) ἀπηδογίδες μινυεἰσμιὰ σιν ἀλτιαιχεῦσι;. 
Μ ἐλποιῦου ςδμωσιν ταν μδηΐγηριου ὀπα. 

β τς Αδολον. 

1ζ ἀἰῆμε αὐπεθ τῆσδε δαφφνης θυϑωλέα φύλλα, 
Ὡ μαϑου τ᾽ ἀρυσαὰ ναί ρίοτος ἡδὺ πόμα- 

Ὁ φροί οι ἐσθμαίνοντα πόνοις ϑερεος Φίλᾳ γῆδ». 

᾿ς ϑιμπαύσῃς πνοιὴ τυτόομδρα ζεφύρου... 
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ΑΝ ΤΊΦΙ Δ ΟΥ͂. 

Μ ὅλον ἐγὼ φρούϑφον ἰφ᾽ ὁπλλοτέρης ἔτι ποίης, 
Ὡ εμον ορνεαρῷ χρωτὶ φυλφοσόνϑιον, 

Α ασιλον͵ διοῥυτίδωτον, ἰσόχνοαν γοτιο θγοῖσιν, 

Α κμζω ϑὐπεταλοις συμφυὲς αἰχρέμοσιν, 

Ὦ ρης χάμεδίης ασϑύιον ρας εἰς σὲ σγ᾽ αἰαοσθὰ 
᾿ς ΤῈ οἰκο χωγιφοᾷς χρυμὸς ὀτζωρφφορή. 

ΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗΝ, χῷὸ καὶ 
ἐλόνλον, 

Τ' ἴς σε δικαμοσεουν βροτὸς ἢ ἢχσυχεν; το ὃ ὁ κλέφῆης 
Ἐ γϑεῦϑὲ με φήσεις Οὐθὲν ἔγων «σοςεἐμέ. 

ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ ϑὐπὸ ὑ πλβγων αἰγύπήϊν. 

ἩΙ πλερμϑὺ βασιλάς σε (οηϑσον εἰσέτι πέριπειν 

Α τεσ τειρρίδῴοις δοουϑρων μμερϑττων, 

Τ πίανε  χεύσηει σῷ οσγ᾽ ὧν βιότοιο γαλήνη 

Π ατείδα χαὶ κλῆφον σὸν πσοϑΞέξουλαις ἔχφν, 

Α ὕξων σῶν τρόγϑνων κέρας ἔνδικον. Ἔρχουϑρων ὃ 
Π λοῦτονοτι φυγέφς, σευ, ϑρονος οἶδε δίκη. 

ΛΕΩΝΊΔΟΥ Εὖς τραπεζίτίου καῖχο9 

συρτηκόν. : 
Α τοῖς χαὶ ἢ ξείνοισιν ἴσον γέμει ἅδε πάπεζα. 

Θ εἰς αλελεώ, ψήφε σοῦ; λόγον , ἐρλουδύνε. 

Α δλος τίς ασδϑφασιν λεγέτω" τα ἐσ ὀϑυῴα κοιῖχος 

Χ ρήματα χοὴ νυκΊὸς βιελουϑροις φριβ μεῖς 

ΕΙΣ ΔΙΚΗΝΕΕΝ Ὁ: ΚΑΙ 

Εἰς παδόνοιαν, χοῦ κίς ἷ 

Α δυιλον. 

Α ασἰσὴ ἀὀχθλῆος τίω ἕχΊοοος αὖ, αἷμα, πιᾶσει!, 
Δα γταδως δϑμᾳωνεἶλε κρικοκρισίμ, 

Ν αὐηγρδ Ὁ ὃ λίλασσαι κατέασασε,ἃ ὁ ὐλὰ τύμξον 

Α ἴαγτος γηκῖην ὧι ὠὡρμμέσεν, οἕκ ἰϑείκη. 

Εἰς ὃ αὐζ'. 
Καλοὶ ποσήδωων δίκασεν πολὺ μῶλον ἀϑηνῆς, 
Κι αἱ κρίσιν ἑννων φυὴν ὐπέδεξε ϑείλῳσσα. 
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Α αὐὶς εἰν αἰγιαλοῖσι βοῶ, χοὶ σῆμα Ἰωναΐσσει, 
Αὐτὸν σ᾽ ἐκκα λέουσα τὸν ἄξιον αἰασιϑιωτίω, 

Ε 26εο ποῖ τελα κιθνος, ἔχής σεχος αἰαχίδαο. 

Αδυλον. 

Κ δανίον εἰν τοιύδοισι χαζοεχουϑρου τὶς ἐσαι, ϑραΐ, 
Ἑ ἰκόνα, πίω χοινζω οἕκ ἐ δαίκρυσε βίν: 

Δ εξιτερζὸ σ᾽ ἔῤῥιψεν Ὀχὲ ϑύνα,χαὶ λίθον ἧκε, 
Κι ὠφον 80 δοχέοντ᾽, διλλαὶ πνέοντα δίκης. 

Ο ςέον εἰς Νὴ ἔπληξεν, ἀφήλατο, τὸν αἰ φέγτα 

ΓῚ ὕχρωσε,γλυκερο βλέμματος ὀρφανίσας. 
Κὶ αἱ παίλιν εἰς αἴϑάο ἐκολάζετο" τέως ἰδίζω δὲ 
Ἐ κλαυσενγήρῶν δςοχον ἀὐφροσεωζω. 

ΒΙΑΝΟΡΟΣ. 

Α γελίξω παρ ζυωὸς ἐ ἐπεὶ φέρεν ἠεροδινὴς 

Αἱ ἰετὸς οἰωνῶν μοιῶος οὐουράνιος, 

Ο ὑκ ἐφϑη τὸν κρῆτα, 90 ζω σ᾽ εἰγετείνατο νδυρέω, 
Π τίωυὲν σἽ ὁ «Ἰερ φής ἰὸς ἐληΐσαιτο. 

Ζ ἕωῶος δὴ οὐτὶ δίκην ἔλοιϑαννόμος. ἔμπεσε δ᾽ ὄρνις 
Α γδ)ὶ, τὰ δὴ δυςοχίης αὐταπετίσε βέλη" 

Α ὑχένι σ᾽ ἰον ἔπηξεν,ὃν ἥπατὶ χοίμμισεν «τος. 

Ἐν δὲ βέλος διοσῶν αἣμ᾽ ἔπιεν ϑαινάτων. 

ΦΙΛΔΙΠ ΤΟΥ 

Β αμὸν Ὡποστὰ ανίζευ λιπομιήτοροι "ποῦϑω χορυ πων 

Κι διὸς ἑλιξοχερως,ϑεῖνε «ϑρασεωυέμϑρος" 

Κ αἴῶρος ΟἽ, ἡφοίκλφος Ὄστοῤῥήξας τὸ δεσμῶν, 

Ε ςνηδζω κριοῦ πᾶ σειν ἔξαψε ὅνω- 

Ζ ωζωὼ νεπιαῖχῳ σ᾽ αἹ ἀ)ϑθέασατο. ἀρ᾿ Ὥστ ρῆς 

Η εακλὰ ἕης βρεφέων ὠκΊισεν ἡ λικίζυ. 

ΑΠΟΛΑΆΑΩΝΙΔ ΟΥ̓. 

᾿Σ: ἥγνισαν «ἘΣ παιδὸς: Ὁ ισίππσοιο Ὁ κχῆες, 

Κι αἱ κλαῦ σαν" μοίρης σ᾽ ἢ βμδο ὃν αἰμιφοτέρν. 

᾿Εὖτε Ὁ αὐδουϑρὸν δόμον ἔ ἔκφι υρ, [δ κεραυγοῦ 

ζει Εἰς κατὰ οἱ χεφα λῆς ἀασετον ἦχε σέλας. 
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Τ ὅτ σγ᾽ ἔπος τὸτ᾽ ἔλεξαν ὁσοινέκον ὠδύρεοντο, 

Ὁ πυρὶ διοιμιμογίῳ τλλιμον ὀφάλομϑρε. 
Τοῦ αὐτῦ. : 

Τ οτυπής διὸς ὑρνις ἐτίσοιτο κρητὰ φαρέτρης, 
Ο ὐρᾳνόδϑεν τόξῳ ηὖξον αμυόῳϑρος. 

Κ' ζον ογ΄ δύϑυς ἀχοντι παιλινδγο μέοντι κατέκία. 

Η ερϑ)εν πίτό]ων σ᾽ ἐκίανεν,ὡς ἔθαινεν.. 

Μηκέτ᾽ ἐφ᾽ ὑμετέροις ἀνψευδέσικρητες ὀϊςοῖς 

Α ὑχεῖθ᾽ ὑ μγείοϑω καὶ διὸ δ) φοχίη. 

ΑΙΡ ΧΙ ΟΥ, 

Ἐν ποτε παιμιφαγνοντί μελάντερος: αἰ)έρα νωρδιν" 

Σ κορπίον οὐκ, γοης οἶδε δορόνται χόραϊξ. 

Ονμάρψων ὥρφυσεν.ὁ σγ᾽ ἀΐξανηος ἐπ᾽ οὗϑος 

Ο ὑ Φρᾳδὲς δὐχέντρῳ πέζαν ἔσυνε (ελ4, 

Κ αἰζωηεμω ἀνμερσεν" Ἰοη᾽ ὁοσον ἔτευχεν ἐπ᾿ ἄλλῳ, 
Ε κ κείνου τλήμων αὐτὸς δεκΊο μόρον. 

Αδυλον. 

Α "δροφόνω (Ο,ϑρὸ το οἱ τειχίον. ὑπγωοντὶ 

ΝυκΊὸς ἔχιςξῆναί φασι (ἀραπε ὄγαυρ. 

Κω χρσμοδ Ἰσου,καζαχείεϑρος «ὗε [τ Γ αἰΐςω,, 

Κ αἰ χοιμῶ μεζαξας ὦ πέλας δλλαχόλι, 

Ο ς δὲ, διυπριεϑεὶς μετέξη. Ὁ ἢ σαθρὸν ἐχεῖνο. 
ἣΝ φχίον ὀξζαϊφνης δὐθὺς ἔχειηο χαμοή. 

Σ ὡὥςρα σγ ἕωθεν ἔϑυε ϑκοῖς χαίρων ὀκαχϑῦρορφ, 

Η δέοϑαι νομμέσους τὸν )εὸν αὐδροφφόνοις. 
Αλλ᾽ ὁ σείραπις ἔχρησε πάλιν δχρὶ νυκ ὁς ἔχιςαῤ, 
Κ ἡδεοϑαι με δόκεις ἀθλιε δὴν ἰδίκϑω; 

ἘΪ μὴ γι σε μεϑυκα Θανά! ν,ϑοίνατον μϑρώλυπον. 

Νιδέφυ γες, «τρυρῷ οἡ ἴοϑὶ φυ λοΠόμϑμος" 

ΤΥΛΛΊΟΥ 'ΓΈ ΜΙΝ ΟΥ. 
Σ αὐνθος ὁ πϑωτοίης διοητὸς λίχνος, οὲ μνανγρὴς 

Δ φλϑε,ὁ καὶκ Θαγατου χέρδεα, λυηζόμϑμος, 

Ν δυρολοίλον φοίβου χϑρδον θρίσεν' ἡ ἡ σὴ, πὶ πῆχων 

ἙΕ κνδινηανε λαιμὸν ἀπεθρόχισεν. 
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Τ᾿ ὀξων βὐκυχίωυ, διυμαίζονδμὸ ὁς δὲ κατ᾽ ἐςϑραῖν 

Η δὲ χαὴ κιθούρζευ ὄφοχον ὃ ὅσλον ἔχ. 

ΒΙΑΝΟΡΟΣ. 

Ι ἀϑύσι τα ὸ πόζα μῷ χλιφτώνυμον ἐ ἐαθροοὶ σ(μέλος 

Ὡ σεν τ᾽ εἰς ἀχρζωυ ἤλϑε τυραννοφφόγος. 

Α λλα δίκα μὸν ἔθαψεν. ἰποασα εϑεῖσοι ν δηϑι 

Π αὖ ἡ δέμας ἐ ἐς κορυφζω ἐκ, ποδὸς ὧκ τέρασιν. 
Κ Ἅται σ᾽; οὐχ ὑδούτεοσι Δ  ϑ'θδθλοε' αἰδονϑῥα 

Γα ὦ χεύϑᾳ τὸν ἑὰς ὅρμον ἐλδυϑερίας. 

ἀρ ναν εἰ αι Ὁ ΣΙ ΡΆΑΤΤΆΑΙΝ 

τὸς 
ΦΙΔΙΠ ΠΟΥ. 

Ἑζρϑυ, ϑρηϊκίοῦ. χρυμιῷ πεπεδυρϑμον ὕϑὼρ 

Ν ἡἥπιος ὀκίξανων,Οἕκ ἔφυ ϑανατον. 

Ες πέζαμὸ ογ᾽ ἥδε λαλδγδιδρο ἢ ἴχϑος ὀλιοϑῶν, 
Ἑ. ρυμώ ἴοις ἁπαλοῖς αὐχένας ἀμφεκώρη. 

Καὶ Ὁ »ϑὲ ἐϊξεσύρη λοιπὸν δέμιας: ἡ δὲ μδύοσα 

Ὁ ψις αὐαίχαιίωυ εἶ; Εἰλα τάφου. ασεόφασιν. 

Δ εῴμυρος ἧς ὠδῖνα διείλετο πῦρ τε ὺ ὕδωρ 

Α μφοτέρων ἢ . δοχϑέυ, συ τἰεγός ἤν ὅδος. 

ΑΝΤΙΓΤΑΤΡΟΥ. 
Ἑ ἶχεν Ξὐρισείδης ὃ Θοχέῤῥιος οὐκ δἰπὸ πολλων 

Πολλαὶ μῶς δι Ὀΐος χαὶ (οὺς δὐποε ζω. 

Α λλα Ὁ οὐο ὁ πεῖης ἔφυπ φϑυνον"} ἤματι οἣ ̓ἄστῳ 

Θ5 ΝΣ δ, πίω ξοιοῦ δ᾽ ὥλεσε δυςυχίη. 

Μ᾿ ,σήσας σὴ ἀξλυχὲς ἐπαιόλιον ὥμματι πήρης 
Ἐκ Φυτης (ξιοτέο ἀγοαδος ἐ ἐχρέμιαισεν. 

Τ᾿ οἱ αὐτῷ εἰς τὸν αὐτὸν. 

ΠῚ λοῦτος Ἔλοιςεῖδν, δώμαλις μία, ὁ τϑιχόμκαι λλος 
Η ν ς᾽ οχ ζούτων λιμὸν ἔλαυνε ϑυύρης. 

Ἡ μίροτε σἹ ἀμφοτέρων" αἰ μιγὴν λύκος ἔκ]ανεν,«-- 
Τὴν δαί μαλιν"πενίης σγ᾽ ὥλετο σαχόλιον. [δὲς 

Π »ροδέτῳ γ Ὁγ᾽ ἵμαῦτι καὶ αὐχένος ἅμμα λυγὼ 
Ο ἰκΊρὸς αἰ α μιυκήτω κατθανε πὰ Ρ καλύθν. (σας 

ι 
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ΦΙΛΊΠΠΟΥ Εἰς εὐζ΄. 

Η Τρῖθμ ΜΕ πολι ολίον Ξρισείδες ὁ ο περ ρός. 

ΤΊ ἡν δἷν εἰς ποίμμψζωυ. τἰω βόα σὴ, ὡς ἀγάώω. 
Ἱ αἱ λοιπαὶ εἷς τὰ “Φ: 3 ) Ούτυ Ηρ Φροτε, καὶ ἑξῆς. 

Αδυλον. 

Α ἔπϑίοσαὶ ποτε πουδὲς Ο» δλλήλυσιν ἔπαιζον 

Κ λήρῳ, τίς πσοοτέρη βήσεται εἰς ἀἰδζων" 
Καὶ πᾷς υϑὺχάρων ἔξαλον κύξον, ἢ λϑς δὲ πασέων 

Ἐς μίαν. ἡ σγ ἐγέλα κλῶφον ὀφῴλομϑδμον. 
Ε κ τίν νος σ᾽, ΓΞ ̓ἀὑπῆον. οὐπωλίαγησε πέσημιαι. 

Δ εςμορος.εἰς αἰδάο σ᾽ ἤλυλων ὦ ὡς ἔλαχεν. 

Α Μψευδὺς ὁ κλῆρος, ὅτῳ κακϑν"ἐς δὲ Ὁ λῷον 

Οὐτ' δὐχαὶ Θρη τοις δ) φοχοι, οὔ τε χέρες. 

ΑΠΟΛΛΩΝΙ ΔΟΥ͂. 

Δ φματοᾷς ἐλάφων κερφὸς λόχος, δῦτε χρυωδὰς 

Π᾿ λῆσαν ὀραΐν χϑρυφαὶ γιόνξαι γιφάδες, 

Δ εἰλοιαι πόζα μοῖσιν ἐφώρμεισαν ἐλπίσι γ,ρηςτῶς, 
Χ λιῆναι νοτερ9ῖς ὡσθμασιν ὠκὼ ορνυ. 

Ἱ α δὲ αἰδικφγροίξας ἐτϑρὸς ῥόος αἰ, ϑρόον ἀφνω, 
Χ' ἀμεδίη φυγϑού δῆσε παΐφριο πέδυ, 

ΤΊ λυϑὺς σγ᾿ ὠγροτέρων ὠλίνου ϑοινύήσουτο ϑηρη, 
Η φυὴν σἱρπεδένζευ πολλάκι χαὶ ςώλιχας. 

ΑΝΤΙΦΆΑΝΟΥΣ. 

ἂ ἐρμιοίρων λιλαμῶν ἔχι παςασιν οὐ ἣ ὑμϑμῶρς, 

Α λλ αἴϑωης ἔφη πικρογαμου πταίλη, 

ἃ εἴματι “ὃ μόζοῖν “«οοτόζυγα χκύπτθαν ἐν ̓δρφνζω. 

ᾧ δύρουσαν, ξιουὸν αἰ βλανικῆσι φέρω, 

ᾧ φρυροδδιμοινηλάς κύνες ἘκΊανον ἣν δὲ γωωυ γα 
Ἑ λπὶς ἰδεῖν, φνης ἔοορϑυ ΟΣ εξ νέκυν. 

ΛΟΥΚΊΑΝ ΟΥ 

Τ οἷσι υϑὺ δ ρα ηοισι πᾶς ὁ βίος (ρα χίς ὅ61: 

Τ ὡς δὲ κακῶς, μία γυξ ἀνπλετὸς 581 λξόος. 
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ὰ ἜΓΣ ἘΛΕΟΝ, κιὶὸ καὶϊ 
ΦΙΛῚΠ ΠΟΥ͂. 

Καλιὼ Ἔβουροῦον γυρητέμιον αὔλακα πὲ μν4 

Μηροτύυπεὶῖ κέντρῳ πεϑο νϑβη δαμαλις, 

Κ αἱ μετ᾽ τὐρόξο πόνου ζύγλας παλιπει γεοϑηλᾷ 

Πνουϑἔυυ μόρῳ,δαύτερον ἄλρος ἔχ. 

Μη ̓θλίψης αὐτίωυ ὁ γεώμόρος: ὧι ὁ βαιὸς 

Μὸο ἐνπρνμαι φείσν;, σοὶ τξέφετοι δείμαλις. 

Τίνας αὐ εἴποι λόρρες μδηέα;οϑε, βοὸς μδήριτος 
ἡδεοϑαι το δὶ, χαὶ μυκωρϑιου. 

Α ὑπςὸ βοιξ, ἱκέτὴς ΑΨ ΘΝΥΝ αὐϑέρλε ζό, 

Μ υκάται, ψυχόω ἐμόμϑρος “πινάτου. 

Α λλαὶ μέθες χρονῶν τὸν δε οτρέα" χαὶ ὴ σὺ γὸ αὐτὸς 

Π ορθμεες δὐρωπῆς ζῦρος αὐαἷ ἐγ ρου. 

ἘΓΣΕΛΙΓΥΔΑΙΣ χε 
ΤΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΎΑΙΝΟΥ. 

Ε λπὶς ἀεὶ βιότου, κλέπῇ 4 νόον" ἡ πυμαύτη δὲ 
Ἡ ὡς πολλαὶ ἔφϑασεν αἰορλίας. 

Ἄδιλον. 

ΓΕ λπὶς χαὶ σὺ τύχν μέγαι χαίρετε. τέων ὁδὸν δον. 
Ο ὑκ ἔτι Ἂ σφετέροις Ἐἐλιτέρπομα ἔῤῥετε ἄμφω, 

Οἱ ώεχεν οὖν μερόπεοσι πολυσλανέερ μα "λα ἐςε. 

Ο ΡῈ οἡ ἀ αἀἰπεκέως Οἵκ ἐοσεται ὕμμιες τ ἡμῶν 

ᾧα, ἀριαμι ὡς οὖν ὕπνῳ ἐμξόρρτε οἷς οἷα π᾿ ἐόντα. 

Εῤ ῥῥε καχῇ Γλδούη, πολυωδυυυε ἔῤῥετε ἀμθο. 

: ΠΣ οσϑὲς ἐμεΐ ὃ ὑφερον οἷς 

Ε ὕροντ᾽ οὐ γοέονζξις δεῦρ ϑεμις 66) νοῦσοι. 

Αδέυιλον. 
Ἑ λπίδα χα νέμεσιν θ᾽γοις τὰ βωμὸν ἔτευξα.. 

Τ' ὡὸ ὑδι ν᾽ ἐλπίζις" πίω ογ᾽ ὗε μηδὲν ἐχῆς. 
ΜΑΚΕΔΟΝΊΟΥ ὑπαρυ. 

Εἰ βίον οὐ μερόπεοσι τύχης πα ζεσο ἑ ἑτωραι 

᾿ Ε Ἀπίδες,ὠ μι ολοίδώο πόρτα ἀϑοίζῳδιαι, 

ς,1, 
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᾿ὰὼ εἰζορθη,εἰ βεστος εἰμι. βοοτὸς σγ᾿ δ οἴϑω ᾿ αὐτὸς 

Θ νητὸς ἐων,δὸλ χοῦ ς᾽ ἐλπίσι πουζόμϑμος, 

Α ὑτὸς ἑκοντὶ γέγηθα “ρναγω μδρος" οὐδὲ “ψμοίκκην 

Ε ἰς κρίσιν ἡμετερζευ πικρὸς δχοισοτέλυς. 
" “ὃ αὐακρείοντος ογὶ ωραπίδεοσι Φυλοίοσω 

1 οἰρφασίζωυ, ὅτι δὲῖ φροντίδα μὴ κϑυτεχέν. 

Τούδάυνν, 

Π ανδωρῆς ὁρύων γηόδω πίθον, στ εἰς γοιυκα. 

Μ ἐμφο κί, δλλ᾽ αὐτῶν τὰ «Ἰεροὶἣ! αἰγαϑῶι. 

Ως “ὦ ἐπ᾿ οὐ λυμιποιο τ ϑονὸς ἤθεα, πέσης 

ΠῚ ὡτῶνται, πί πη ήν χαὶ κτὶ γάζ ὄφελον. 

Η 2 γωυὴ εζτ' πῶμα κατωγρήσεισοι χὐρφαξ, 
Ὁ, λεσεῖ λα ζε δὲ ἔφερεν ,λαρίτων. 

Α μιφοτέρων σ᾽ ἡ μὗν τεν ὁ γιοῦ (βίος, “Πι ἢ αὐτί 

Γ ἡροίσχκϑυσοιν ἔχή, καὶ τεῖος συϊὲν ἔ 

ΕΠΑΙ͂Ν ΟἹ, κοῦ καὶ 
Αδυλον. 

Μ ουσοίων ἑ λικωγιαίδων Φρχω θ᾽ ἀείδψν, 

Ε 2,ραφε ποιμιαἠνωνζὡς λϑγοφ)ησιοδὸς. 

Μ ἥμιν ἀφδὲ για, καὶ, αὐόρα μοι ἔννεπε μοῦσοι; 
Ἑ ἧπεν ὁ μηρειῳ κοιλλιόπη ςθμιατί. 

Κ ἀκμὲδ δεῖ. γοάαι Τὶ πσϑϑοίκκιον δ» τί γρώνω 

Δ ὅὕτερον, ὧκ διδόναι (6 λίον ἠριχόνϑυος; 
Μοῦσαι ὀλυμυπιάδες, κοῦραι δέος, Ούκ αὐ ἐσω ϑζωο 

Εἰ μή μοι χαϊσεῦρ γαιλχϑν ἔδωκε νέρων. 

ΔΙοδωρου (ῳρδιαγοῦ τῷ δ)οπείθοις. 

Α ἰγιβότου σκύρδϊο λιπὼν πεδὲὸν, ἴλιον ἔπλω 
Ο ὧος ἰγιλλείδης ἀσδ9:3ε νεοτύ]ολεμιος, 

Τὸ οὖς εἰν αἰνξαίδυσι γέρων εἰοὸς ἄφυ ῥέμδιο 
Ν τω, ἐπ᾽ ὠκυρόϊω ϑύμ εἰν αἰμειψαίϑυος, 

Κι οὔρος ἔτ᾽ Ξὐρτιλμήον ἔγων “χρόδον δ ὁ ἯΙ 

Θ ὕεν"ὁ ογ αἰ μιφοτέροις, σὴ δοεὶ χὰ Οφίμ. 



ΒΒ ἘΓΡΙΏΡΤΙΟ Ν. ἃς 
ΟΠ ΑΠΟΛΛΩΝῚΔΟΥ͂. 

Η δ πϑβνίδων έδτο λρρε ἤματι ζούτῳ 
Κ΄ εἰρεο, αὶ γενύων ἠϊϑέοις ἕλικας 

Γ αἴξισον δὲ πατὴρ χεεὶ δέξεται δὐκΊον ἴουλον 

Λ ὄύκιος, αὐξομδίου πουλεω ἐς ἠέλιον. 

Δ ὠρθῶγται “χξυσεοισι, ἐγὼ δὴ, ἱλαφοὶς ἐλέρρισιν.. 
Οὐ ̓ γὸ δὴ πλούτου μοῦσαι χερφοτέρυ. 

Αδυλον. 

Ε σθλᾳ λέγφν αἰεὶ ̓πϑύτας καλό: αὐοκραὶ δὲ͵ διφνόν" 
Κα ὧν ὦσιν Οὐτων ἀξιοι ὧν λέρομϑι. 

ΑΝΤΙΡ ΑΤΡΟΥ. 

Σ οί με «ϑρηϊκίης σχυληφφόρε ϑεσσα λογίχη, 

Μήτηρ ἡ πάσης πέμψαι μακχξδονίης. 
Α εἴϑω σ᾽ αἱ πὸ σοὶ δεδιμιηνϑμον ἀρεα βέοσῶν, 
Ο οὐ ἐδαΐζωυ πολέμου τελρ π᾿ αἰαιλεξαίυϑυος. 

Αλλά μοιὼς ϑφὸς ἔοσο κα τήχοος, δ χουϑϑου δὲ 

Κὶ λῦθι"γίς ἐς μούσας ξατος αἰοολίη; 

ΕΙΣ ΕἘΡΩΤΑ, χὰ χζί 
ΜΕῈΛΒΕΑΓΤΡ ΟΥ̓: 

Τ Εἰὐαο πε Ὑϑϑυτες, 4. ς δὲ γλυχὺ πάργενοι ὦ ὧ [Ὰ 

Τ ρ4ς δὲ με ϑυλυμια ᾷς οἰςροξολῶσι πόθοι. 

ἩῊ γὰ» τοι πτοία τίξα κατήρυσεν͵ ὡς ἀφο μέλλων 

Ο ὀχὶ μίαν ρωσήν, τος σ᾽ οὖ ἐμοὶ κρᾳδίας. 

Αδυλον. 

Αὐπ ὃ πὸ μων καύσην διξήαδνος οὗ ὧν ὁ ῥνὐκῆωρ 

Τὼ καλὸν ὑ ἑμζξϊρὼν λύχνον αἰαφλογίσει, 

Δ» ἐπ᾿ ἐμῆς ψυχῆς ἅψον σέλας. ἔνδολι γαΐρ μου 
Κ αἰόμϑυον, πολλὴν ὀϊξαγίησι φλόγα. 

ποτ ος ἸἈΑδυδνι: 

Τί, ἰς γεὸν εἶπεν ἔρωτα; δεοδκαχὸν Οὐθὲν ὁραΐνϑῳ 

 Ἐρρρνὁ ἢ αὐιϑεύπων ἀπμμουτί μειδιαΐᾳ, 

ο ὁ δον οὖν παλαβία!ς και τεχή ξίφος. ἡνὶ γ᾽ ἀπιςῷ 

Τῆς “ιοδηιλήτου σκῦ λοι (μιἰαιφφονίης. 

ς,11. 
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Μήτηρ ὥ σὺν ποδὶ κα τεφθιτο' αὐτορ ἐπ᾿ αὐ ταὺὴς 

Γ" οἶνος ἐκῆφνεν φῶτα λιϑοκΊονίῃ. 
Καὶ (τ᾽ οὐτ᾽ ἀἸϊδὸς, οὐ τ᾽ ἀρεῦς, ἔργα σγ" ἔρωτῃ: 

Δ βύοσουϑι, οἷς πα  ζᾷ κεῖνος ὁ νὴπίαχος. 

ΔΕ ΤΉΝ ΘΙ 

τ οξοζόλον, τὸν ἔρωτα τἰςἔξεσεν εἶχ, λιξαγωτοώ, 

Τὸν ποτὲ μη, εἰστε ζζωσος ̓ δἰποούμϑμον; 
Ο χψκ ποθ᾿ ἡφωςῷ, κεῖται σχοπτὸς ὃν ἐν λήββλ 

Ε ρέπεν Οὔκ ὀλως ἢ ἤπυφὶ τυφόρϑμον. - 

ἈΡΓΕΝΥΆΡΙ ΟΥ,; 

Αὐὐγαζωτὸ τὸ ἀφυκΊον Ἐχὶ σφραγίϑὸς ἢ ἔρωτος 
δς ἐρσὶ λροντείαν αὐιοχέευτα βίαν: ' 

Ο εἼζ δ μαίςιγα κατ᾽ «γένος, ε Σ ἢ χαλινοῖς 

Ἑ ὑθυνφ πολλα σἹ αἰ μφιτεξῦνλε χαΐθας, 
ᾧ οίοτω τὸν βοοτολϑιο ον" ὁ γὸ χαὶ ϑῆρφι δα μοίσδϑων 

Α λον, οὐφῦ᾽ ὁ λίγον φείσεται αἰκεφίων, 

ΑἸ Ὺ ἹΝΤΑ ΤΡ ΟΥ̓. 

Μ΄ ἤκλα)ων τὸν ἔρωτα δόχει τηλέμιξοοτε πείσψν, 
Μ΄. ὀλίγῳ ποώσην ὕδωτι πῦρ εἰπνεές. 

Χ ρυσθρἔρωτος «εἰ πα)ωνιὸς" ἐσφέοϑη δὲ 

Ο ὑδὲ τότ᾿ οὖ πολλῷ ψικίομϑυος πελοίγή. 

ΠΑΥΛΟΥ -ΣΕΛΕΝΤΙΑΡΓΙΟΥ. 

Μήποτε χϑιλζεύης παφίῃ γόογ: αὐτιτύπου “ὃ 

Ἑ ὑθος Ὅσο ϑεφσκά χϑυφος ἔρως κρᾳδίης, 

[9 ἱι- ὀλιοϑήεοσθῳ ἔχέ φυύσιν' ζω τὶς διςο 

Α κρονξλῃ φλογέου, δύεται οὐτόφολος,. 

Ἑ λπίδ μὴ ϑέλξης φρένα, μαχλάϑι. ρα ΝΡ 

Πρ αἰ τανοιπίζε, δυμὼ ἐφελιορδέη. 
, Τίνας εὐ εἴποι λόγρις ὃ ἐρῶς ἐραΐν. 

Τίς πυρὶ πὸ ἐδώῤμα δαί ἔσξεσε λαμπαῖδι πρρσό 
Τίς κατ᾽ ἐμῆς Ἰϑυρὴς ἑτέρξευ ἐταγύασοτο νδυρέω, 

Κ'ὶ αἰνὸς ἔρως κατ᾽ ἔρωτος ἐμῶ υϑμ ἰσοφοιρί 4, 

ἐν 



ΒΙΒΛ, ΠΡΩ͂ΤΟΝ. 37 » ΠΣ 
ΜΟΣΧΟΥ͂ ἔρῶς δραπέτης. 

Α κύπρις τὸν ἔρῶται τὸν ἐξα μοιχρὸν ἐξώς ά. 
Ε ἴῃς οὶ τειοδοισι “πἈλαρὼ μϑρον εἶδεν ἔρωτα, 

Δ φφιπετίδαις ἐμὸς 5ηγ.ὁ μοφυζᾳς γ,αοέ ξᾷ ᾧν, 
Μταϑυς τοι φίλαμα Ὁ κύφριδὸρ: ἣν σ᾽ αἰγαΐγῃς 

Οὐ γυμνὸ 2 φιλαμαι,τὺ ὡ ὁ ξθεὶ ὺ πλέον ἑξῴς. 
Ἑ ς;: σ᾽ ὁ ὁ τοῖς «δρίσαμος" οὗν εἰκέσι πᾶσι Με ἐμ μνν 

Χρῦτα ἅ Δ ἰ λδυχὸς, πυρὶ δ εἶχε ὡ ὀμμκαῖα δ᾽ αὐ 

Δ ριμύλᾳ κΧὸ ὰ φλο[δεία. καχαὶ ἡ φρένες, ἀδὺ ὺ "ὧν 

Ου ἐγ] Ἰσον νοξᾳ αὶ Χ φλέγεται ὦ ὡς μδι, πα (μα: 

Ην δεχολᾷ, γϑος δεὴν αὐαΐμερος, ἡ πξροσιί, 

Ο ὑδὲν αλαϑεύων, δόλιον βρέφος, ἀγεκα παν 

Εὐπλόκαμον Φ κοίρανον, ἐχέ δ᾽ ἰταμὸν ὦ πρίσωτον, 
Μ᾿κκύλᾳ τήνῳ ταὶ χερύδρια, μιαικροὶ δὲ ̓βόχᾷ 

Β δηᾷ κεἰς  ἐἰχέρφιτα αὶ εἰς ἀἴδεω βασιλῆα. 

Γυμινὸς ΓᾺ τὸγε σῶμα, νόος δὲ οἱ ἐλυποπύχα εαι. 

Κ αἱ αὐερφ4ς ὅσον ἔργις ἐφίγῆαται ὀήλοτ᾽ ἐπ᾽ Φίλος 

Α νέρας, ἠδὲ γωνῶχας. δὶ σπραΐχνοις δὲ καϑνται. 
Τ' ὁζον ἔχ μάλα (λαγὸν, πὸρ τόξω δὲ βέλεραγον. 

μ Ν ὑπο οι χὰ βήζεωνο, ἐραλλέρο. σὴ, ἀγρι Φορέται, 

Κ αἱ ᾿ γξύσεον “«-ἰξὶγῶτα φαρέτξεον Ἔἰδοι οἢ ΡΤ 

Τοὶ πικροὶ κούλοι μοι, ζοῖς πολλάκι καὶ μὲ Ὧτι ὠσχᾳ. 

Γ αὐτα «ϑὺ ἀγεια, πόρτα πολὺ ΤΕΥ Ν, δὲ οἱ αὐτὶ 

Β αμαὰὶ λαμ πα: ἐοῖσα. τὸν ἅλιον αὐτὼ αἰα!αῳ. 

Ηντὺ Ὑ ἕλης τῆνον, δοώ σεις ἄγε, μηοὴ, ἐλενσης. 

Κὶ ἣν πό᾽ ἰϑὴς χλαήοντα, Φυλόίοσεο μιῇ σε σὰ αἹ σην" 

Κὴ Κῆν γλάᾳ, »τὐνν ἕλχε ἃ ζιὺ ἐϑέλη σε Φιλᾶσευ, 
ᾧΦ νι 'χαχὸν ὦ Φίλοι μοι,ταὶ χείλεα, φαρ ἡμακεν ἐγ 

Ην: ὃ ) λέγῃ λοῖδε ζαῦτα, σφ εζομαιὅ ὅσσοι μοὶ ὅλια, 

Μη τι λίγη. σλαλα. δῶρα: πὐγὸ πυρί πόρτα βέξα- 

Τίνας αὐ εἴποι λθγοὶς ασδϑ; ἔρωτα πᾶσι- (πῆα!. 

ἔφαν ἐρῶσει τῷ ζυύρ9.. 

Εἰ ποϑεάν μι’ ἐδίδαξας οὖν οὐρεσι ζῶ ρον οἱ λητίωυ, 

ΜῈ υχη 7) μόν με δίδαξον ὅπτως Φίλων αἰδρα κει λέοσω, 

τ ον ἐδ 



ΕῚ ὝΠΥΣ ἨὄΡὄῚ ΨῬΜΨΥΝ 

8 ΑΝΘΟΛ. ΔΙΑ Φ. ΕΠΊΓΡ.. 
ΔἈΌΟΥΚΙᾺΑ ΝΟΥ. 

Ο ὐχὸ ἔρως αἰδιχεῖ μερόπων μος, δλλ᾽ οἰκολότοις 

ες υχοῦς αὐ ϑεϑπων ἔο3» ὁ ἔρως ασδόφασις, 

Αδυλον. 
ΤΠ αρϑενικῷ ϑρώσύδουλε σαι γηνδυϑεὶς ἰ ἔρωτὶ 

Α σθαφνᾷς, δελφὶς ὡς τὶς ἐπ᾽ αὐγιαλού, 

Κὶ ύματος ἱμείρων. δρέπομον δὲ σοι ἀδὲ τὸ περσέως 

Α ρκεῖ ϑιποι μῆξαι δικῆυον ᾧ δέδεσαι. 

Αδυλον. 

Ἑ ρωτα πειρᾷ λιμός" εἰ δὲ μὴ, γόνος. 
Ε αὐ δὲ μηδὲ ζαῦτα τίω φλόγα, σξέσνν, 

Θ εροιπεία σοιζολοιπὸν ἠρτήοϑω βρϑχος. 

ΖΉΝΟ ΔΟΤ ΟΥ. 

Τίς γλυύζας τὸν ἔρωτα «Ὡρὰ χρζεδησιν ἔϑηχεν, 

Ο ἰόμϑυος παύσην τῷ» Ὁ πῦρ ὕδατι, 

ΕΙΣ ΕΥ̓ΣΕΒΕΙΑΝ; χρὺ χης 
ΞΑΡΙΝΎΥΛᾺ τΔ ΟὟ" 

1 ϑύας ἀἰνίφρῳ τὶς ἰστ᾿ ἠόνος ὔποιχι βαΐλλων, 
Ε ἵλκυσε ναυηγο(ὗ χρῴτα λιποτειχέα. 

Ο ἰκ)είρας δὲ γέκων τὸν αἰσώμωαιτον͵ ἐἷξ ἐἰσιδήρου 

Χ 4οὸς Ἐχισκαπηων, λιτὸν ἔγωσε τάφον" 
Ἑ ὕρε. δὲ κευθῦυϑυον γευσο κ ἐου.ἢ ῥα διχαήοις 

Ανδράσιν δὐσεξίης Οξκ Φπόλωλε χίεις. 

ΘΒΟΚΡΙΤΈΡΥ. 
Ὁ ἴκῳ εν αἰμιφικλέοες, ᾧ χαὴ τέκνα. χαὶ βίονἔαε. 

ΖΞ, μυὸν, εἰ δὲ στριν λωῖον φ᾽ ς ἔτος Ζεῦ, 

Ἐκ σέϑεν ϑζοχουϑροις, ὦ ποτνια. κηδὸ νϑμοι )γὰ ὭΞ: 

Αϑανατων, αὐτοὶ στλιζον ἔχοισι βεοτοί, 

ΚΡΙΝΑΤΟΡΟΥ͂, 
Ἐ ἰχαὶ σοι ἑδρῶος ἀεὶ βίος, ουδὲ δ λαοσὸρ 

Ε πλως, γερσοῴας τ᾿ Οὔκ ἐπαίτη σεις ὁδὸυς, 
Ἐ μιπῆς κεχροπιίης Ἐχιξήμϑναι ὃφρ᾽ ω ἐ χείναις. 

Δ ἡμητρῦς μεγαίλοιο νὐκῆας ἰδὴς ἱερῶν. 



{Π|Ὲ ΒΔΕ ΔΒ ΡΟ ὦ 
» » ε΄ Τ' ὧν ἀ! ἀπο,καῖν ζωοῖσιν ἀκηδέα, κεῦτ: αἱ ἵκηαι 

Ε «πλεόνων, ἑξᾷς ϑυμὸν ἐ ἐλαφρότερον. 

ΕΙΣ ΕΥ̓ΤΥΎΧΙΑΝ, χε κῦς 
, ΠΑ͂Ν ΤΊΠ Α ὙΡΌΟΥ. 

Η καὶ ἔτ᾽ ἐκ βρέφεος χομμωμϑμη αὐτίοδεμὶς, 
ΕἸ ορφυρέων πα Φίης γοοσὶς ἔχ χροχίδωγ' 

Η ζᾳκεροὺς λϑύοσουσοι χόραις μαλακώτερον ὕπγε, 
Δ εσιδὸς αλκυὼν τερπνὸν ἄλυρμα κεέϑης: 

ἯΙ δατίνοις Φορέουσαι βεουχίογαι» ἡ ἥ μϑγὴ ὀςσιὼ 

Οὐ ̓λαχεν' (εὐ γδῦ ὁλὴ (οὖν Ὅλάεοισι γάλα) 

Ι τα λίκω ἠμειψαν, ἵνα. “πολέμοιο χαὶ αἰχμῆς 

Α μπαώσῃ ῥωμιζειο μα λθαιχίνη χάρατι. 

ΑΝΎΙΦΙΔΟΥ. 

Ἑ κ ϑοίνης Φαὺς ἔσαν ἐπ ̓ εγράδα μηχαρὶ ἰοῦσοι, 
Εκ ση ἐφανη τυφλζω μηκέτ᾽ ἔχουσα χϑρζων. 

Δ ιοσῶν τω ἑτερίωυ οδὲ ἐχέντρισεν ὀξες ἀχϑμϑης 

ο ες. ἰσὴ ὡς τέχνης δένδρον Φνερρστερον. 

Αδνλον. 

Ὁ ταν ϑέλη τὴς ἡμέραν ἰδὲῖν κα λζωὸ, 
ὩΣ, κωτυϊχόμων σοι, γίγνεται και λήμερος. 

Τ᾽ οἰωὐαγτίον δὲ, χα! τίς εἰ μέλλ 4 πειϑεῖ, 

Μ ἡ τυΐχόμων σοι, γίγνεται καιχή ἀεξς. 

ΕΙΣ ΚΕΝ ΔΕΤ Ὁ ΤΟΥΣ, Καὶ ΑΙ 

αἰ ϑράτοις,.. χον. λὴ 

ἈΝΤΙΠΆᾺΤΡ ΟΥ. 
Α ντίπᾶτοος πείσωνι“γμμέθλιον ὠπασε δίς λον 

Μ ικρζω, ον δὲ μιῇ γυκῇϊ πονηστόκϑρυος. 

1 λαος δλλα δέχοιτο, καὶ αὐνήσψεν αἰοιδὸν 

.Ζ εἰς μέγας, ὡς ὀλίγω πειϑομνϑμοςλίξανῳ. 

ἈΟΥΚΙᾺ ΝΟΥ. 

Ὡ χεῖαι δ Ριπερ,γ λυκερώτεραι "ὦ δὲ βρα δυών 

Πα σαι χδρις,κεγεὴ, μηδὲ Λέρ»ιτο νι. 

ς, 1111. 

-- 



490 ΑΔΘ ΘΔ ἌΤΕΑ δὶ ἘΠΉΓῬ. ὼ: 

Ἐπ υτι τ Α δέασοτονο - ἢ ὃς. Ἴ 

Τὸν λύρν Σ ἡδΐω μαζῶν τεέφὼ Οὐκ ὙΑΡΩΟΝΙ ᾿ 

Αλλά μ᾽ αὐακοιζᾳ ποινϑμος ὠφροσέῤη. 
Α ὑξηλεὶν “7 ὑπ᾽ ἐμοδ κα ἐμο πᾶλιϑυθίον ἔςα!. 
Η: χάρις ἀλλάξαι πίω φύσιν διιύαται, {3} 

κου ΠΧτΟΎ ΚΤ ΑΝ ΟΥ. ; 

ᾧ αὖλος αὐδρ,πίδος 66) τετρηυϑρος εἰς ὃν ὦπα σος 
Ἁ ντλαῦ 6; χβείζας, εἰς κεγὸν ὀζέχεας. 

Τίναςα αἱ εἴποι λόγους κλὐταιμψήςφρα, μέλ-- 

ἍἌθντος. πἰῤεία σφαξηνόρεεου. 

Πη ξίφος ἐλύνε τ) χα γαςερός," χα “μαζεῖ γ: 

Γαςήρ, ὃ σ᾽ ὀλθμμν ἀλε,ϑρένψορμτο δὲ μμοιζοί: 

ἈΓΆΘΙΟΥ οολοοίκο εἰς τὸ τὸν τῷ ἰλίῳ 

γαον αἰϑέωρας. 

Πλήχοις πολιοῦχε,σέωδι γε υστευ γέ γηῶ, 

Ως ϑεμις, αὶ πλημὼνγἸλιος ἡγασειμέιω: 

Αλλά σύ με αϑξολέλοιπας ἑλωριον" αὐτὶ ἢ Σ μνλου 

Π σὸν ὠπεδρέψω τείχεος ἰγλαίζω. 

Α ρχιον ζεὼ ϑνήσιἐν τον βουκόλον. εἰ ἰγὸ ἀ ἐϑεσμκος 

Ἑ πλεέη», τῆς πάτρης Οὔκ ὠλίπημιαι τοδε. “ἢ 

ΕΙΣ ΕΥ̓ΧΗΝ, κι λας 
ΤΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΥ͂ΑΙ ΝΟΥ. 

Ἑ ἰχαὶ σευ πολύφωνος ἀεὶ πίμπλησιν εἰχουαὶ 

Η Φόβος δ ἠχορδνων," ἢ δι; δὐξα νϑμῶν, 

Ζεί οἕείας ἐφέπων ἱερϑν πεδὸν ἐὐλλλαὶ αὶ ἡ ἡμέων 

Κ λῦϑι,χαὶ ἡ ἀψψευδὲῖ γεῦσον αὐτου χέσί, 

Η δὴ μοιξενίης δ ἐ!) πέροις, οὖν δὲ με παίτοι 

Ζωφτμ δολιγὼν παιοστόμϑρμον καμάτων. 

Ἑ ΑΛΑΊΝΤΟΥ. 

ΠῚ γρϑο, ἀπεως,ἢ φέ" 'γζος ἰδεῖν, ἢ στο δου εὐ... 
Ἑ ὑξαμϑρη, δοιὴς ὁ ἔμίλορεν ὀὐτυχίνο". 

Τ κε γὸ δὐλὺς ζελπῆα μετ' οὐ πολὺ, ὦ ὁ τριποντον 

Α ὀτημ γλυχερθν Φέγίος ἐσεῖδε φαοις. 



ἰρἐρΨ ΩΝ 

" ΒΒ ΧΟΡ ΟΙΤΤΟΝ «αι 
Α ρτέμις ἀμφοτέροισιν ὑπτῖχϑος, ἡ τε λοχείης : 

Μ ἃζα, καὶ ξὐργυναΐν φωστφρόρος καὶ σελαίῳν. 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ͂. 

Α δρηςεια τε δῖα χοὴ ἰχναϊη σε φυλάοσοι 

ΠῚ ἀρϑενος, ἡ πολλοις ψεουσαμϑέν νέμεσις. 

Δ εἰδζῳ, σόν τε φυὴς ἐρᾷ τὸν τύπον, ἡ δὲ σαὶ χοῦρς 

Δ δύξρα, ϑεασεσίης χαὶ μϑῥος ζιὸ ὁρέης, 

Κ αἱ σοφίζευ,χαὴ μὖτιν ἔχίφρονα .ζοιάδε τέχνα, 

"Αὐ οοὕσε, πεέλῳν μιουκαίρων πάν ,ζθ᾽ ἀϑαγάτων. 

ἶ Αδέασοτον. , 

Ζεύ (ζασιλεί τὰ Αεώλαὰ ἣ δύχορϑμοις ἡ αὐ δύκίοις 

Α μμμι δίδου τα ἢ λυγρὰ ἢ ϑχουϑέων ἀἰαξρυχοις. 

ΦΙΛΟΔῊΗΜ ΟΥ̓ 

Κύπρι γα λαινα)η,φιλονύκεφιε,κοπτρι διηγαίοις 

Σ ὀμμαχε,κύπρι πόθων μῆτερ ἀϑλοπόδων. 
Κι ὑπρὶ, τὸν ἡμίασαςον στὸ χροχέων ἐμὲ παςῶν, 

Τὸ χιόσι ψυχώω κελτίσι γιφόνϑυον, 

Κύπρι, τὸν ἡσυγχιόν με,τὸν σα εῖὲν κωφα λαλίοντα, 

Τ᾽ ὃν σέο πορφυρέῳ κλυζομϑρον πελάγ4, 

Κύπρι φιλορμίφηρα, φιλόργιε,σῶζέ με κυπερὶ 
Ρ ωμαΐκϑες ἤδυ, δεαασοτι κσϑὸς λιμϑρας. 

ΦΙΛΙῚΠ ΒΟΥ. 

Ο τ᾽ ἐκ ζαήτου λίξυος, ἐκ ζαοῖξ γότου 

Σ; μυεζοφωϑη πόντος, ἐκ, δὲνφατων 

Μ υχῶν βυϑῖτις ψαίμιμιος ἐϊξνρϑογετο, 

 κὺς δὲ πᾶς ὠλιαϑεν εἰς ἅ λοὶ λύσας, 
ᾧ ορτὶς σ᾽ ἐσύρετ᾽ ἐς ἀἶδϑυ πλανώρϑιος, 

Α ρωοοναύτας δο μονας λεσίςραττος 
Ἑ λιθδησεν οἱ δὲ τῶ γενχόρῳ ' 

Μ οιωώῳ 2εύλαφοσθμ ἀγδίων ἐκοΐμισαν. 

ΤΟΥ͂ Α΄ Ν Ου. 

ΠῚ ολλακχὶς δδξα βίῳ μοι ἀεὶ υμῦρες ἔδωχας 

Τ  έκῦρ ἀχυμόμτου ζεύ πατερ δ στλλοΐης. 



42 ΑΝΘΟΛ.ΔΙΑΦ. ΕΠΙΓΡ. 

Δ οἵῃης μοι χαὴ τῷτον ἔτ! πλοον ἢ δὲ σὰ ὡσοὺς 

Η ὃν, κακ κα μάτων σρμίσην εἰς λιυϑμας. 

ΕΙΣ ἘΧΘΡΟΥΣ,. κε λβί 
ΣΤΑΤΥΛΛΙΟΥ ΦΛΑΚΚΟΥ. 

Γ᾿ ἐνθιμον ζεδϊκα, παπτεοὶπολυξείνης ὕμϑῥαιον ς 

Ἡ νυσεν ὀϊκωτού πύῤῥος ὑαῦρδκ τάφου, 

Ὁ δὲ πολυκλαώςοιο χϑιιοῖς λοιχίσοισαι καρζωύου 

Κ μουηὶς τεχέων κλιαῦσε φόνους ἑκαίξη. 

Γ οφοὃε (ὦ αξονίοις φϑιτὸν εἰρυσας ἕκ τορφι δεσμοῖς, 

Ν εὖ δὲ πολυξείνης δ μια. δέχη φϑίυϑμος 

Α ἰακχίδῃ, ἀἰ Τοσοῦτον ἐμιζωῦ ὠϑυοσαονηδεύ, 

Τ' αἰσὶν ἐζες γὸ ἐμοῖς ἡπῖος σστείὲ γέκως.. 

ΑΝΤΙΦῚ ΔΟΥ, 

“Πορφυρέαν τοι τανδὲ λεωνίδα ὠπασε λό 

Ξέρξς, Τα ρξησας ἐργᾶ τεαῖ δ᾽ εἰ ϑέτρο, 

“Οὐ ϑέχομϑι: πσέλδαταις αὐτὰ γάθιρ' αἷἰασὶς ἔχά με 

Κ αὐνέκον "ὁ πλλϑτος τ Οἕζκ ἐμὼ εὐταφιον. 
3293] 

ἋἊ ὮΝ ἐλδινγες «ἰΟσονδὲ χαὴ Ὁ γεκώφοσιν οἰπτερθὴσ 

:" ἐρσοῦ: ς; ὁ ϑνασκά ζά λος ἐλδυϑεριας" ὭΣ: 

ΑΒΒΙΑΝ ΟΥ. 

ἘΪ αϑώτοις Ὄσὸ ὄλφα μόνοις κέχριχοις κουτορυ '“σεὶν 

ΔΛ (κε βαλδυζᾷς, χαὶ τὸν ἀδελφὸν ἔχής. 

Εἰογ («Ὁ δὔλογόν δφη)χτ' σοιχεῖον ὁδοῦ, 

Η δὴ σοὶ πσδολέγω, ἐραγης λέρο μη. 

ΕΙΣ. Ζ. Ω Ἁ,.. χοῦ λὺς 
ΠΟ ΛΥΑΙ Ν ΟΥ. 

Δ ορκοίδὸς ἰιτύκϑιο “, ϑζωυητήρλον ὅϑαρ 

Ἑ μπλεον εἰδουῦσει πικρὸς ἔτυνψεν ἔχις. 

Ν εὔρὸς σ᾽ ἰομεὶγὴ ϑηλζευ αποίσε,χαὴ Ὁ δυσειλϑὲς 

ἿΣ ὑμμν. ἐΐξ ὀλοοῦ ̓ πικρὸ ἔδρωξε γαΐλαι. 

ζω εῖ ἠλλάξαντο, τὴ αὐτίκα. νηλέϊ: μήν, 

ἡ ἢ ν ἔπορεν γαφὴρ, μυοιφῦς ἐφᾷλε γαφι 



ΑΝ ΑΔΕ ᾿ 
ΒΡ ΟὝὙὍΟἾ Ὁ2. 
ΔΙ Η Εὐ τ ΚΟΥ ᾧ Δ. ΔεΟγ, 

Κι εμμαδὸς Ξἐρύτοχου μαζοῖς βρίϑοεσι γα λακῖῆος 
Η φογίη δωυκετῶν ἰὸν εγῆκεν ἔχις. 

ᾧ ἀρμα δὲν σγ᾿ ἰῷ μυΐδες γοίλα νεξ οὸς αἰμέλξας, 
Χ εἰλεσι τὸν κείγης ἐϊξζέπιεν ϑαγαγ. 

Τού ἀὐτνῳ. 

Ο ὑκώύνες,οὐ ξαλιχές με καυτίούυσαιν, οὐχλκυννο οἱ 

Δ ορκοίδα τὲ “ σ᾽ στὸ γὴς εἰν λὶ πλῦσα μέᾳϑν. 

Ἑ ἕξ ὕλης πόντῳ Νὴ ἐπεδραμων, εἶτα με πλεκῖ αἱ 
Ε λξανἐ ἐπ᾿ αἰγια λοις δικΊυξολων παγίδες. 

Η λιτὸν, ἡ έρσοιο μαϊπίευ φυγαῖς Οοἕκ αἰδίκως με 
Ε ἵλε (ρλυατὶ τεὐμιοὶ λιποῦσανγῇ δρη. 

Οὐπον ἄγρην λιῆες ἔτ᾽ ἀσολον οἱ σετεχεῖρα, 

Χ ἔρσῳ χαὶ πελάγη χϑιναὶ πλέχοντες ὕφη. 

ΦΙΑΙῚΠΠΟΥ. 

Νηδυι ΡΝ δωμελι λητωΐϑδι ΝΙΝ 

ὶ ΝῊ τὴσανννοχέροι,ϑῦμα »ϑραζῷ 

Η «αἴδῶυ μδν ϑοντα “αφοέφϑθα σεν ̓ α δὲ ὠδὶς’ 

Π ἐμιῷϑη σῇ εἰς ἐγέλξω πεχγουονᾷν ἄφετοες. 

Ὴ ϑιὸς ὠδίνων γὸ Ἐλησχοπος »οὐσῆ᾽ ἐδίκα ἔ 

Τ᾽ ικλούσας κΊείνᾷν ας ἐλεῆν ἔμαϑεν. 

ΤἸού ἀὐυτε. 
Τ αὔροι ωρνὺτένοντες, δ,οοτοθυτῦρες δγοούρης, 
Ἐΐ αἷλὶ Οις »»αἰὴς αὐτέχομϑυ κα μοίροες. 

Αὔλακα τίκυ ἀσίδνρονς ων ὕδευσιν ἑλχολϑῳ ὠμφω, 

Μ αχροτέρων δοίνων ἅμμα. σαι γώνόδετον, 

Ϊ ἐϑύσι οἢ᾽ ὧν ςα. χϑων λατρδυονδυ οἱ ἱζαλαερρρί. 

Η δὴ καὶ πελϑὶγγὴ καρπὸ Ὡχροῦσι βεες. 

ΔΡΣΧΏχ Ως 

Ὁ ὑ μόνον βἰαίροτον βοες οἰδαννϑυ αὐλοκα πεβνῳν, 
Αλλ᾽ (ἰδε)κκ πόντου νὴ ας ἀφελχόμεϑαι. 

᾿Ἐρχα “ὃ εἰρζωης δὲδὲδοίγμκεϑοι. χαὶ σύ ϑαλάσσοι 

Ἂ ἤφίας γα) ζὅξον τὐρόξοφορῷ. 



44. ΑΝΘΟΑ. ΔΙΑᾧ. ΕΠΙΓΡ. 
ΓΈΡΜΑΝΊΚΟΥ χαίσαερφς. 

ΚΘ) ὕρξος ὧἷξ ὑπαίτοιο λαγῶς πέσεν ἔς ποτε βώϑος, 

Ε καροφυγεῖν μεμα Ῥνιχοω ὀδόντα κυνός. 

Α λλ᾽ οὐδ) ὡς ἢλυξε καχϑν μόρον" αὐτίκα, γοίρ μὲν 

Ἑ ἰνάλιος μαίρψας πγϑύματος ὠρφαμισεν. ᾿ 

Εκ πυρὸς ὡς αἰνεῖς πέσες ἐς φλόγας. ἢ ῥα σε δαίμων 
Κ ἡν ἁλὶ κὴν χέρσῳ εϑρέψε κόνεοσι βορξο. 

Τοῦ αὐτΥῦ. 

Ἑ κι κυγὸς εἷλε κίων με.“ ὦ ξένον; εἰς ἐμὲ ζγρὲς 

Ὑ χροὶ χαὶ πεζοὶ δυμὸν ἔχοισιν ἕνα. 

Α ἰϑέρα λοιπὸν ἔχοιτε λαοοὶ βατὸν δὰ φοξῶ σι 
Ο ὑρανέ, χαὴ σὺ φέρφς ἀἰφερϑέντοι κύνα. 

ΤΙΒΕΡῚΟΥ. 

Δ ἰκῖυον ὠυ,ϑιρώσχοντα πολυσλοχον Ὅτι λοιγωὸν 

Σ ὄδε κύων ερμοῖς ἴχνεσιν ὠχυπόδζυ. 
Ὑ ρηχίω ὁ σὴ ὀκνδϑυσεις (αχιώς παίοον,ἐς (αϑὺ πὸν 

Η λατ᾽ , ϑηυσκαζωνκδμα αὐ δακδιδζον. (τυ 
Ε ἰναΐλιος τὸν σγ᾽ νψα κύων βρυχιδὸν ὀδοῦσι 

Μ ἄρψα κυσὶ τλήμων ζω ἀρ ὀφάλόμϑμος. 

ΦΙΔΙΠ ΠΟΥ͂. 

Ν υὸς ἐπειορυϑμης κὸν δρόμον οὐμφεχορδυον 
"Δ κφίνες, πελοίγεες ϑυφα οι σκύλα χες" 

Κ «ροφονος ἢ κύων ϑυρσί χεΐνοις ἰκελώσαι, 

Δ εςμορ9ς,ὡς Ἐχι γἀδ εἰς βυθὸν ὀϊξέϑορεν. 

ΩΣ λετο γ᾽ δλλοτθίης δίρης γδριν.οὐ ΝΣ ἐλαφρὸς 
Π αὐτων Ζ41] κωγαΐν ὁ δρόμος ον πελαίγή. 

Τοῦ «ὐτῦ. 

Ὁ κείαις ἐλοέφοισι κίων ἰστώμινλα δραμοῦσα 
Ἐ Ικυος ἡλκωϑη παι δοπόρον Ἄύεσιν. 

ΠῚ σοι δὲ συ; κατέμιυσε,κοζουλωϑεῖσει χεόνοισιν. 

ἩΗ ὃ ογ ἡ ζχετῶν ὥσιος ζῶ βασόρος. 
Πολλὰ οἵ᾽ ἐπωρύουσαν αὐὴρ ἐσιδηρ τόρησεν, 

Κι αἰσκύλακες Φίλοινηδυος ἐϊξέθορον. 



"γῇ 
ΣΌΣ ᾿ 

ΒΙΒΛ. ΠΡΩΤΟΝ. 4: 
Α ρτέμαδος λέλυται λολίων χέει ἔμπαλι σγἀρνς 
Η κῖαι ((ϑηοῦοϑα) γαςέρας ΑΝ μετέρας. 

ΑΝΤΙΠΆΑΤΡ.ΟΥ. 

᾿ Θηρδυ ζω λουιπτῶνα μίδδυ κογα. δίψα κα τέκϊα, 
Κ αὐτῖν χω ψρχῦς πολλαὶ πογηστέμδμον. 

- οοπὶ γὸ ὦ ὥρυοσεν γοτερϑν πέδον' ὀλλαὶ Ὁ γωϑθὲς 
Γ ίδακος ἐκ τυφλῆς Οὐκ ἐτώχωωεν ὕδωρ. 

ΠῚ ίγῆε ογ᾽ ἀπαοδήσας.αἱ σ᾽ ἔξ λυ ᾧ παίξοι νύμφαι 

Λαμπών κίανϑμῳ μζωδιν ἔϑεσθ᾽ ἐλάφων. 

ΑΡ ΧΊΟΥ. 
ο Ὡρὶν αἰελλοπύδων λαίμψας “πλέον αἰετὸς ἵππτων, 

Ο φρὴν ὑπαὶ μίτεαις κῶλᾳ καϑουψαίμδυος, 
Ονφοίξου χρησμιῳδὸς ἐεθλιον ἔξεφε πῦϑω, 
Ο ρνύνϑυον «ἰανοῖς ὠκυπέταις ἴχελον, 

Κ ὠνεμέη βλοσυροῖο δι ϑίωευήτειροι λέοντος, 

ΠῚ ἰσεώ τε, χϑὴ δοιαὶ ἠόνας ἰσθμδξ ἔχων" 

Νιῦ να δηρωὸ πεπεδυρδύος, οἷα χαλινῷ͵ 

Κκ απὸ ε ἐλαὶ δηοῖς ὁ ὀχρυόεντὶ λίθω: 

ΤἸ σον μοῖραν ἔχων ἡφαλλφ χαὶ γὸ ἐκεῖνος 
Τ' ὁοσ᾽ αὐύσεις, δου λέων ζεῦίλαν ἐφφυρμόσατο. 

Αδνλον. 

Σ' οἱ πα τοὶ ϑεαστ λίη πωλόξεφε ἀμέμοιν αἰατίω 

Γ' ἡγασος, ὡς αἰϑίχϑυ τέρῥμιαιτος ἱωυ τίασα. 
Ο ς πῦϑοϊ, χὴν ἰσθμῷ ἐκωμκασα, κἠπὶ νέμίβιον 

Ζ Κῶα καὶ Ῥχοχώδικϑες ἤλυϑὸν αἰκρέμονας. 

Ν εὖ δὲ βάίφος πέτρης νισυρήτιδὸς ἐΐκυκλον ἕλκω, 

Λ εαἼεύων δηούξ καρπὸν αἰπ᾿ ἀςαιχύων. 

ΒΙΑΝΌΡΟΣ. 
Ἂ λον Μ πεδίων, διλλ᾽ οὐχ ἱλὸς ἱπαευτῆρα, 

Ν Ἰα απλωψ πύντον αϑαινόμδμον, 
Μη ὥρΩΣ - εἰμέθοντα, κα) ον ποσὶ λαξ πατέοντα 

Τ οἵ οἴου, σὴ ὌΨΙ δεσμὰ βιαΐζ μϑρον. 
Α Αϑεταὶ εἰ φόρτου μέρρε ἔρχεται. «οὐ ἐγδὲ ἐπ᾽ ἀδλοῖς 

Κ ῴϑαι δγ πϑύτων ἔωῤεπεν ὠκύτατον. 



46 ΑΝΘΟΛΔ, ΔΙΑᾧΡ. ἘΠῚΓΡ: 
ΑΝ ΤΙΦΙΔΛΟΥ. 

Παμφαάοος ἑρπυφῆς καὶ δώματα λυχνοξορος μεῦϑ, 
Ο φρεέον ἀ ,ϑρήσας χείλεσι πετόαμϑμον, 

ΠῚ ὠγώνος διέροίο γθϑέευ ὠδωξατο (ϑῤκαι. 

Αὐτίκα ογ᾽ ὀςραχθάς ἐπλαταάγησε δὸμος." 

Α ρμόοϑη οἢ᾽ ὀδχιμαισιν" ὁ σ᾿ εἶν κλείθροισιν ἐφυκίοις 
ΔΛ ηφϑεὶς οὐὐοφονον πότμον ἐπεασαίσοτο. 

Τούδαυτε. 
Ὑ ῦγμα πυρὼ γγουσηῖο σιδηρείων ὑπο’ ὀδόντων 

Ρ νηϑὼν,λιξὑχὴς χουφότερον ψαμμαϑου, 

Με ὀλίᾳος βαρὺ δεῖπνον ἐδο σατο" πᾶσαι ἢ νηδὲς 

Σ υρφυϑῥη βεοᾳδύποιωυ ϑῆχε Τ' ὠκώτειτον. (ςρὸς 

Δυφϑεὶς σ᾽ εἰχ μεσούτης αὐετέμγετο κλέμμλατα [α 

Η «ἄραι κὴν αἰλόγοις γρυσὲ,καχού πσρόφασις. 

ἸΝέςορϑς εἰς τὸν πύϑιον δράκοντα. 

Ε ἧρπε δραϊ κυ, οὶ ἔπτινεν ὕδωρ᾽ σξένεουτο 8᾽ πηγαὶ, 

Κι α) πόζωμὸς κέκϑνιξο, αὶ ζῶ ἔτι διψψαιλέος δ. 

Ε ἕρπε Ὁ ἐὰ ,τὸ δ) ἔμελλε, τὸ δ) ἦν ἐτινωθρὸ ἐν δὐγῇ. 
Α ὑταρῦ δεψήσοις ποζαμῳῖ ὑπέθηκε τ ρφον, 

Π αἵ σγ᾽ ἄρφι κηφιοσὸς εἰσώ ῥέεν" ὐργαιλέον Ὁ) 
Α νϑερεων χελαρυζξικατερχοψϑθου δὲ ῥεέθρου, 

Κ' γφιοσὸν κώκυον ὀλώλότο πολλώκι γυ μια. 

ΚΡΙΝΑΤΟΡΟΥ. 

ΑἶἾρα με τοὶ βθϑηλον, ὅσων ἐκέγωσεν αἰ μωολγειὶ 
Ο ὕϑατα, πασοίων πουλυγαλοακ)οτάτίευ, 

Γ δυσείμϑμος, μϑηι»δὲς ἔπειτ᾽ ἐφριίοσατο πῖαρ 
Κ αὐσαρ,κυνγηεσὲ σύ μεστλοοον ἡ γαΐλκτο. 

Ἡ ἕξω σγ αὐτίκοε ποὺ χαὶ ἐς ἰφέρᾳας ᾧ γἋ ἐπέοαν 
Μ αζὸν ἐμὸν, μείων οὐση᾽ ὅσῆν αὐγιόχου, ἢ ̓ 

ΒΙΑΝΟΡΟΣ: Ν 
Εἰς βαϑυν ἡλάτο γῴλον απ᾿ ὀφρύος ὄξω ὁδίτηὸς 

Η γίκα. λω μὅϑγων εἶδε λύκων αἰγήζωυ. Τ' 

Ὄ λλομο οἰγρθίσαντο δὲ ὕδχυτος; ἔξρυγε ον ὠΐος; 

“ΠᾺ Λλονἐπουραίῳ δηγλκατ συλεξαίμϑμος. 



ΒΙΒΑ. ΠΡΩΤῸΌΟΝ. 47 

Μ ακρᾳ γεφυρώϑη ἢ λύχοις βυϑύς" ἔφθανε σ᾽ αἢ- 
Νχονϑύων ϑηρᾶν αὐϊοδιδοικῆος ἀρης. (δρα 

ΣΕ ΚΟΥΝ ΔΟΥ, 

Ἴ ἴχῆςε τὸν ἐπεηςὴν βραδύπουν ὌΥΌΥ ἀφμμιγ᾽ ἐν ἵπαοις 

Γυρὸ ἀλωφαὺὶς ἐϊξελαατε δρέμον; 

Οὐχ ὥλις ὅῆι μυύλοιο αὐδίδρομον ἄηϑος αἰαϊκῳς 
ὑΣ πειρηδὸν σχοτόᾳς κυχλοδὶωκΊος ἔγω, 

Α λλ᾽ ἔτι χοὴ πτωλοισιν ἐρίζουϑῳ ,ἢ Ρ' ἔτι λοιπὺν 

Η ν μοι τέωυ σχϑλιζωῦ αὐχένι γοαΐζαν “Ῥγοοιωῖ. 

Αδυ δῶν. 

Τ' ἴπῆε με τὸν φιλέρυμον αὐαιδὲϊ ποιμδθες ἄγε 
Ἱ δέ έῆιγα δροσεραν ἕλχετ᾽ ἀπ᾽ αἰχρεμόνων; 

ὙΤ δὐνυριφων «χϑροδὶ τὶν ἀηδόνα; καύματι μέοσω 

Ο ὄρεσι χαὶ σκιεραῖς ξουθιὼ λαλϑυνταναίπτοως; 

Ἡ νὴδὲ χαὶ χίχ λέωυ χαὶ χόσσυφον,ἡνὶ δὲ ποοσοῖς 

Ψ ὥρφις βρουραϊης ἅρπαγας βδύπορίωης. 

Κ α»πῶν δυλυτῆρας ἑλᾷν ϑυμες" δλλυτ᾽ ἐκείνοις. 

Φυλλων χαὶ χλϑερὴς τὶς φϑῦνος ὅς δδόσου; 

ΦΙ ΔΙ Π ΠΟΥ. 

Β ὡλοτόμοι μεύρμιηχες,ὃ γῆς φρατὸς, ἡνίκ᾽ ἐσύλων 
ΓΤ φομόρου μδγχον σμινγοδύχϑυ χῶριτα, 

Μ "νίσας ὃ ωρέσξες, ἐς ὃ δεωτα χροοσον ἔξαψιν, 
Ἑ γϑα δὲ ζοες Σἰπὸ γὴς οὐ δοχέων πελᾳᾷσεν. 

Ο ἐδὲ νέας κούφας αἰχυρτίδευς αὐτιφφέροντες, 

Α ὑτοχκυξερνητὶ τος ζοῖχος ἐτξύχασαν. 
Η ῥα φίλη γαςὴρ χϑὴ βαιοτάτοις αὐέπεισεν 

Εκ ἀϑϑονὸς εἰςγύμῷας χα γοτοίτοις ἐ ρέτας. 

Αδυλον. 

Λ επῆὸν ὑφηνα νϑύα. ῥα δινοῖς αὐ στὸ ποοσὶν ρα χη, 
Τ ἐῆ γα σχολιᾶς ἔνδον ἔχεσκε παγαης. 

Α λλ᾽ οὔμμιν λεη)α)σιν ὑπαιάζοντα ποδαγξας, 

Τ ὦν φιλᾳοιδὲν ἰδὼν ποῦ δα χϑλέξεχασα- 

Λύσας σ᾽ ὧν (ροχίδων͵ αἰ πεκούφισοι, ἡ ποῦν ἔλεξα, 

Σ ω ουγκουσείῳ φϑεγίό νϑυος κελάδω. 



48 ἈΝΘΌΛΔΗΔΤΙΑ ἢ ΕΓΊΓΡ. 
ἈΕΟΝΤΈΩΣ, 

Ο αρὶν ἐπ᾽ ὠλφείῷ ξεφαγηφόρφς ὦ νερ,ὁ ἴζωρνν 
Δ τοσεῦχι χηρυρϑεὶς καιςᾷ λίης .- ὕδωρ, 

Ο φρὶ ἐγὼ νξμέν βεξονυϑρος,ὁ ωρὶν ἐπ᾿ ἰσθμῷ" 
1 ὥλορ ὁ φρὶν χηζωυοῖς ἴσοι δραμὼν αἰέμοιε' 

Ν χὸ ὅτε γηραιθογγυοφδρόμιον (δὲ) πέτρον 
Δ γνϑύω, εφαλων ὕξεαν ἐλαυνόμϑμος. 

ΔΕΩΝΙΔΟΥ͂, 

ᾧ δ τεθ᾿ ὑπ᾽ ὧν κα λύξης σχϑτίοι μύες ἔτι πεγνγρὴ 
Μ ες ἐς σιπύν βόσκᾳν οἶδε λεωνίδεω. 

γι ὑτάρκης ὁ ωρέσζις ἔχῳ ἃ ὥλᾳ, χαὶ δύο κρίμγα:. 

Εκ παπίέρωνζου τέων. ἡ νέσσεμδυ  βιοτίού, 

Τ᾿ ᾧ,τὶ μέζουλλϑυφς πῦτον μυχὸν ὡ 7 φιλόλιχνε, 

Ο ὑσγ᾽ ̓ ἀσποδηπγιδια γά)σουϑμος σκυξαὐλου; 

Σ πάω εἰς ἀΐγλες οἴκοις ἴθι: τάμα ὃ, λιτὰ, 

Ω νγἀποπλήοτερζωυ οἴσεαι σἱρμιουλιζωυ, 

ΑΡΙΣΤΩΝΟΣ. 

Ω, μύες, ἅ ἐπ᾽ Ξρτον ηλύευτ' ,ὁ ἐς μυχὸν ὀῆγον 
Σ Σ τείχετ᾽, (ἐπεὶ λιγζω οἰκέομϑῳ καιλύζζωυ) 

οὗ χαὴ πείογα, τυρὸν ἐταρς τὸ με, χοὴ αὐζευ 

Ι αοδα, καὶ δεῖπνον συχνὸν ὐπὸ σκυξαίλων. 
Εἰσγ᾿ οὖ ἐμοὶς βίξλοισι πάλιν καζαϑήξετ᾽ ὀδόντα, 

Κ λαύσετε, Οὐκ οἰγοιϑὸν κῶμον ἐφῆρχόνϑροι. 

ἃ Νὰ ΤῊΙΣ, 

Βένία δὴ τοι ποῦ δὲς ἔγι πραΐγε φοινιχϑέντα 

Θ ὦντες,χαὴ λαισίῳ φι μοὶ αἷξ ςόμαιτὶ, 
ἵπασα, ποηδοῦοισι ϑεοί αἰθὶ ναὸν ἄεθλα, 

Ο φΦρ᾽ αὐες φορέυς ἤπια τερπορϑίοις. 

Α ΛΚΑῚΙ ΟΥ, . 

Κ φραμῶ ορνίμων τὶς δἰπὸ φλέδα μιηπρὸς αἰγύρτης, 

Β ποσηειζοι αἰαὶ ποοξγας ἔϊδοιουος ὠτει: 
Τ ᾧ δὲ λέων ξὔτησε πελωφλος, ὡς ὅχὶ ϑοίναν 
Χ ἀἴσμα φέρων χαλεπον πτιναλέρ ᾧειῤυ»ς. 



ΡΣ ΠΡΟΣ ΟΝ. 49 

Δ εἰσοες δὴ ὡμιηφέω δνηρὸς μόρον, ὡς αὔϑαξε, 
Τύμπϑρον ἀξ ἱερξις ἐπλαταγησεναστς. 

Χ ὦ μϑὺ εγέκλάσεν φονίαν Ἄμωυ, εἰκ, δὲ τενόντων 
Ε γλοις ῥμθητίω ἐφροφόιζε φόδζω. 

Κ φνος9 πσεοφυγῶν ὀλοὸν μορον,εἴσοιτο ῥβείᾳ 

Θ ἤξα. τὸν ὀρχ"θυδίυ αὐξ μα κυξέλης. 

Αδυλον. 

Χ φιμεσίζω “σ᾽ νυκῖα, χα λᾳζηεντά τε συρμὸν, 

Κω μιφετὸν φδγων, χαὶ χρυόέντοι παρρν, 

ὍῬΜ ομμνολέων,χαὴ δὴ χεχα. κώμϑμος αἰϑρία γῇα, 

Η λϑε Φιλοχρήμνωγαῦλιν ἐς αἸγρνόμων. 

Οἱ ( ὃκ ἀμῷ ̓ αἰγῶν μεμδηηυδύοι, θηγα ὑ αῦξὰ σφέων, 
᾿ΕΝ αν »σώωτῆᾳϑι ζῆν ἐλχικεχλόμϑροι. 
Χ εἴμα δὲ δὲ μείνας ϑήρ νυκῖιος, ὅτέ τίν ̓ αἰδραΐν, 
Οὔτε βοτῶν βλάψας ὠχετ᾽ αἰπαωλόσκεοος. 

Εὖ: ὃ ) παλύντες, ἀϊάνμια, τοῦ ̓δ)γεαφὲς εἰκρολοφῖται 

Ά ἀγὶ πὴ» δ᾽ ρέμνῳ τασὴ αὐέϑεντο δρυΐ, 

ΝΙΚΙ ΟΥ. 

Α ἰολον, ἡ κεροϑοιλὲς ἔσιρ φαίνουσαι μδάιοσα, 
Ξ ουὐϑα ἐφ᾽ ὥρα οις αὐϑεσι μανουϑῥα, 

Χ ὥρον ἐφ᾽ ἡδύπγοον πωτωρμϑμα, ἔργα ἤϑεουν, 
Ο φρᾳ τεὸς πλὴν» κηροπαγής ϑούλαμος. 

Αδυλον. 

ἐν βαυλαὶ ὁ μένυρουϑμα, πὶ ρδ] ονὶ κράμμιορε φωνᾶ, 
Τ᾿ γρέος οὐ δε μιτῶν αὐ ψαδίία λεχέων, 

Ὑ [πῆεπορημέριος οραἰ4ς αἰαὶ δῶμα χελιδαν; 
Γ' αὗσου. ἐπεί σε υϑῥᾳ δωκρυα. τὰ κατόπιν. 

Ἁ Δ' ΑΙ ΟΥ, 

Τῇ βαρ καλαϑινη ὐπὸ σχυ λάχϑίυ μογεούση 
Λητωὶς κούφζωυ δὺὐτοχίζωυ ἔπορεν. 

Μ οιωώαης οὔτι γουναιξὶν ἐστήχϑος. διλλαὶ χαὶ αὐταὶς 

Σ ἑωδρϑις σωζᾷν Φϑτεμες οἰδὲ κύνας. 

, ὧΣ 



πὸ ὔὕ Α ΝΘΟΛ. ΔΙ αὖ. ΕΠΊΓΡ. 

ΕΙΣ ΖΩΗΝ, κεῷ λὴϊ 
᾿Αδυλον. 

Τί ολὰ μέζαξὺυ πέλφκύλικος χαὴ χείλεος ἄκρε. 

παλλάδά. 

Μ  ἦπου ϑανόγτες, τω δοχεῖν ζῶνϑιν μόνον, 

Ἑ δλζωες αὐδρορ,σομιφορ ας πετρωχϑτες, 

Οὐ γφρον εἰκαίζοντες ἐξ) τὸ τὸν [δίον, 

Ε ἰζώνϑῳ ἡμεις, πᾷ βίου τεϑνηχότος; 

ΑΝΤΙΠΆΑΤΡΟΥ ϑϑηαλοσ. 

Ἱ οἷς δέκα με πγθισᾷν τ δὶς πε’α μιδρτιες ἃ ἀςφρὼν 

ᾧ ασίγ-ἐμοὶ σὴ Ξρκεῖ χαὶ δεχαῤ ἡ πριτάτη. 

Τϑο γὃ αὐοϑρωτποις βιοτὴς ὁρος.οἱ σγ᾽ δχὶ ζυτοις, 

Ν ἐσσι. καὶ νέφωρ σ7, ἥλυδεν εἰς ἰδίου. 
Αδυλον. 

Τ ῥᾷεἐ ᾿ς ἐτεέὼν δεκουδους, τολαϊδοὶς δύο, μέτρον ἔφηχαν 

Η μμετερνς βιοτῆς μόμτιες εὐθέσι οι. 

Α ρκϑῦμοα! ζυπισῃὁ ὁ γὸ λιξογορ,αῦλος Ὄριφον᾽ 

Η λικίης ἔθιγεν χὼ ὁ σρίδθων πύλιος. 

ΕΙΣ ἩΗ ΧΩ, κρὺ λεῦ, 
ΑΡῬ ΧΊΟΥ, 

Ἑ ὑφημὸς γλωοση φρ οϑιμείξεο τοὺ λοιλον ἠγω, 
Κ αὶ λαλον" ζὺ τί κλύω, τοῦτ ἀπαμειξονϑραν. 

Ἑ ἰς σε ἐγὸὸ ογσὺ ̓ λέγφο,φρόψω Δόργ' ὦ δὲ σιωπᾶς, 

ΣΙ; (δήσω. ηἰς ἐμεύ γλῶοσα, διχαιοτέρη; :- 

Ομ ρόκχεντρα εἰς τὸν ξοοῴτως ἀχού- 
στάντα ἡ ̓χοῖξ. ' 

Ὁ φίρλοινϑρωες, δαιγαοὶ, )ερούποντες ἜΟ,ος, 
Ἃ φσυμαὶ, ἢ ἔτυμὸν ἐρέω. κέλετοι δὲ μεϑυμός. 

Α χοοδέπ᾽ ἐσωτιῆς, δ) δένδρεα μια κρὼ πεφύχει, 

Ν ο)φ ἐὐπλόκα μος δφνηὴ δοὺξ αὐδύεοστυ, ὁ 

Ἡ 9εὐς, ἠὲ γιωυήϊοὶ δὲ φϑέγίοντο χα λειεῶτες: 

Ἑ ἰδὺὴ φϑεγξζαρϑίου τε χαὶ αὐδυσειντος αἰχούσοι, 

Αὗης φιζύλως εἰρηνϑρα μιυλολογά, 4. 

᾿ 

“, 



ε 

πεν ΣΝ 

ἜΒΙΒ᾽ ΑΒ ΡΩΤΟ Ν. σι 
Α λλα τίη τοὶ ᾳῦτα δηεξερέεοϑαι ἕχαςα; 

ἽΝ ζωση᾽ οὔτ᾽ αἰ, ϑρῆσαι δυώα μ᾽ αὐτίον, οὔτε νοῆστα!. 

Ο παιῖον κεἴπηοϑοι ἔπος, ζοίον κ᾿ ἐπακούσας. 

ΕΙΣ ΘΑΛΑΣΣΑΝ, κε δεῖ 

ΚΡΙΝΑΓΟΡΟΥ. 

Λ ὥπος ᾿ἀἰποκλύζουσαι πγ΄ ϑοὶ κροκούλησι ϑα λοίοσης, 
Χ ερνϑτὶς, διερ9 ( τυτϑὺν ὕπῆρ)ς πάγου, 

Χ ἐρσον ἐπεκξωννοντι καταασποϑεῖσα κλύδωνι, 

Δ φλα!» πικροῦ κῦμ ἔπιεν ϑεινατου. 

Γ γαῦ μιὰ σγ᾽ ὁμοῦ πενίῃ ἀπελύσατο.τίς κ᾿ ονὶ ν»»ῇ 

Θ ἀρσηήσοιι πεζοῖς τίω ἀφύλακιον ἅλα; 

ΑΝ ΤΙΦΙΛΟΥ͂ βυζαντίου. 

Ἑ ὑξοιχϑύχθλποιο παλινδίγητε ϑαίλα ασω, 

ΤΣ λα[κτὸν ὕδωρ, ἰδίοις ῥθύμασιν αὐτίπαλον, 

Ηελίῳκην νυκῖὶ τεταγμμένον,ἐς τεὶς ἀπιςον. 

Ν᾽ αεσίνοσον πέμπεις χεῖμα δλυάξουϑρον, 

Θ αὖμα βίου, ϑε μζαΐ σε Ὁ μυρίον, ςεεἰὲ μαΐϑίω 

Σ ζὼ στίσιν “Σ ῤῥήτῳ ζαῦτα “έμηλεψφυσα. 

ΕΙΣ ΘΑΝΑΤΌΝ, ΚΑῚ ΕἸΣ 
ϑανόνᾳ, κοῦ λζὸ 

ΑΥ̓Α ΘΊΟΥ. 

Τὺ ϑυώνατν τί φοξ (ωϑε,τὸν ἐσωχίης “δυετῆραι ; 

Ὑ ὑν παύονται γόσσις,χοὴ σπτενίης ὀδγούας, 

ΜἩ οἰῶος ἅπαξ ϑνητοῖς χρ’ραγίγνε); σε δ ποτ᾽ αὐ 
Ἑ ἴδὲν τὶς ϑυητὴμ δεύτερον ἐρχονϑνον. 

Ἃ ἰδὲ νοσοι, πολλοὶ χαὴ ποικίλοι, ἀἰλλοτ᾽ ἐπ᾿ ἀλλοῦ 

Ερχόνϑναι θνητὴν, χαὶ μεταῦ θηλόνϑμαι. 
παΑλλαδα: 

ΤΠ αὐτες πο θανάτῳ τηρϑυμεϑοι, καὶ τρεφόκεεοϑα, 
Ως οἰγέλη χοίρων στραζομδύων αἰλόγως- 

ἘΠῚ 
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Τοῦ αὐτῦ. : 

5 ὥμαι, παϑὸς ψυχῆ ζϑυ μοῖρ »ἀπθε,ααΐκη, 

Κ Ξ ̓δῆμος κρατερϑο,χσὴ υϑλασις βασούνων. 
Α λλ᾿ ὅταν ὀζέλϑη τῷ σώματος, ὡς στὸ δεσμμαΐν 

“Τ' οὗ θανάτου, δ)γ4 πασδὸς ὅεὸν ἀϑοώατο. 

- Αδυλον. 

Χ οὐρά τὴς ϑεοδῶρος ἐπεὶ ϑοίγον' ἄλλος ἐπ᾽ αὑτῳῖ 

Χ αἰρήσῳ ϑανάτῳ πόύτες ὁ φῴλομεϑα. Ὡ 

ΑΒΒΙΑΝΟΥ. 

Η ὡς ἐδ οι 2 κποδ πέμπεται" εἶν οὐυϑιοιούτων 

Ηρδυ; ἐξαίφνης ἡζ4 ὁ πορφυρέος' 

Κ αὴ ζοις νϑὰ τήξας ζοες σ᾽ ̓̓ὀπήησαις, οϑίους δὲ 

ᾧ υσήσας, ἀξ πόρτας ἐς ἕν βαῤα,ϑρον. 

Αδυηλοι. 
ΤΊ δ δῷ χήσιιος πολυδένδρεον αἰϑέσι ογ᾽ ἃ ἀςφρα. 

Ἑ λα δ δὲ ϑών οἵδὲ δὲ, τῇδε πολ, 

ΚΡΙΝΑ͂ΓΟΡΟΥ. 

Μη εἴποις ϑαίγατον βιοτῆρο τες εἰσὶ κριριοῦν σι: 

Ως ζωῆς ἘΞ συμφορέων ἑτέρων, 

Α ϑρ γικίεζο κωξ μόρον ἢδν; ἔκειτο 

Ε ἐν αἴἶδυ νεκρὸς ογ᾽ ἤλϑεν αἰ σ᾿ ἠέλιον. 

Ά τοι ἡ γὺ τὐμζοιο μεέζοχλίοσλρτες ὀχῆας, 

1: ἰρυσὸρ εἰς ποιναξ τλήμωονα, δὲς ϑοινέω. 

ΦΙΑΙΠΕΟΥ. 

Ἡ πυεὶ πϑύται πεκοῦσαι φιλαύνίον, καὶ βουρύπενδος 
Μήτηρ, ἡ τέκνων πιδιοσὸν ἰδοὺῦσοι άφον, 

Α λλοτοίαις ὠδῖσιν ἐφώρμισει. ἢ γὃ ἐώλπειν 
ΠῚ αὐτως μι ζήση. τον ὃν Οὐκ ἔτεκον. 

Ἡ ογ᾽ δὕπαις, ϑατὸν υὸν αὐηϊγοαιγ νον δλλα (ἐξ ϑοϊμων 
Η ὅλε βία: ἄλλης μυΐξος ἔχψν γαίφιτα. 

Κι λυηϑεϊφ ἡ μεέτερος Νὴ οἰπτέφθιτο.γεοῦ δὲ πεχϑύσους 

: Η δὲ χαὶ λοιγτοίὶς πένλος ἐ ἐγὼ γέγρνα, 
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Τούδαυιν. 
Η εἴθμοιω πυτὲ πϑύτες ξἰριςοδίχην κλιυτοσε δ, 
Ἑ ξαχις ὠδίνων ἀηϑος αὔπωσοι νϑμζω- 

Η εἰσε σ᾽ εἰς αὐτέωὐ ὕδωρ Δϑονί τος "ὃ θΆθ)τὸ 

Ν οὐσῳ,λάπόνϑιυοι δ) ἤμευσαν εἰν πελαγή. 

Α ἰεὶ σγ κα βαρύδεκρις, ἐλ φήλοης »ϑῳ ἀηδὼν, 

Μ εμιφονδϑῥη δὲ βυϑοῖς, αἱ λκοονὶς βλέπεται. 
ΟΝΈΣΤ ΟΥ͂. 

Π αἰδὼν ὃν μϑι ἔκαιεν ὐρί γον, ὃν σγ᾽ ἐσαίχουε 
Ν᾿ αὐηοϑν' διοσὸν σἹ᾿ ἀλο»ς ἔτηξε μίαν. 

Α Τιαὶ, μιν τέρᾳι μοῖφῳι διείλετο, τέο ἰσοι πέκρα, 

Κ αἰπυρὶ καὶ πικρῷγημαι »ϑμζω ὕδωτι. 
ΑΝΤΙΠΓΑΤΡΟΥ͂. 

Τ ὁ βρέφος ἑρμωνακα διε) οήσειοδε μδύήιοσαι, 
(Φ δ κύνες) ἑρπυςήν,κηοία μίαιίωϑωον. 

Πολλάκι οἡ᾽ ἐἷξ ὑμέων σαγγμκένον ὠλέσατ᾽ ( αἰ ἢ) 

Κ ἐΐξῥοις" οἱ σὴ᾽ ὀφίων φωλεαὶ μεμιφάμεϑα. 

Τ' εἴθκο λῦσιδίκῃ «αὶ αἰμιεύτορλ, μ᾽" δὲ μδηίοσας 

Αὐφνκαὰὶ χείγαις πικρὸν Ἐγες] μδν. 
ΦΙΛΟΔΗΜΌΟΥ. ΗΝ κὸ μδν ρῥιθ ἰς μαδωνἐρίδιδος, 

Κ αἰ καυλοὶ κρῳμξης σωσῦλε ποδϑ τοτόμου" 

Κι αἱ μα)» ᾧἃ λο'γά)σα, ὃ ϑοθυπαγὴς αἰ λίτυρος, 

Κι αἱ ,ϑριδούκϑ οὐλων ἀφοοφυὴ πέτολα. 

Η μεῖς σ᾽ οὐτ᾽ ὠκῆῆς χιξαίνομδυ, οὔτ᾽ οὖν πότῳ ᾳ 

Γιγ»ὁ ἴθ᾽ ὡς οὐεὶ σώσσαλε ἴοπσοτερϑν" 

Καὶ αἱ μζωὺ αὐτέλρνς κοὴ Θαἰκχῖος ἐλθὰς ἔπτωζον, 

Ν εὖ σγ ἀὐΐθες ϑαψαι σήμερον ὀχ φέρονϑμ. 
ΑΝ ΤΙΦΙΔΛΟΥ. 

Β ρέγμα πα᾿ λαὶ λουχναῖον, ρημϑῆον τε χέλυφος 

Ο μματωος,οἰ [λώσσου ὃ Ρ μονίη φθμκοι τος, 

ἊΜ υχὴς αἰοϑενὲς ἕρκος,ἀτυ μι δυτου θαναΐτοιο 

Λ εἰψόμον, Εἰνοδγον δ αύχρυ “ἰλερχολϑίων, 

Κ {συ πέλας σὺ κι «εέμνοιο πο δ καὶ πδΥ πον, ὑῷρο: 

Α αϑιρήσοιις τί πλέον φάδονϑύω βιότου. 
αἰ. 11]. 



εἷς 
, 

4. ἌΝΘΟΜΕΝΙΑΦΕΕΓΙΓΕ 
ΤΡΥΦΩΝΟΣ τῷ ἑρμοῦ εἰς τέρπτν χιϑωρῳδὲν, 

εἰν σκιαδὶ τῇ ) λακωγχῇ σύκῳ βληλώτα, 

χρὴ “Οστοϑοινόντα. Ὁ 

Τ' ἐρπῆς δὐφόρμιγία κρέ κων σκιαϊδησῖν αἰοιδὸς, 

Κ ατϑανεν ἐξαπίνης οὖ λα κεδοα μονίοις, 
Ο ὑκ ἄορι πληγεὶς, οὐσγ᾽ τὸ βέλφ, δλλ᾽ οὐ σύίκῳ 
Χ εἴλεα. φεύ πσδοφάσεων Οὐκ Ἔπορᾷ ϑανατος. 

πΑλλαάδὰ Ἐχὶ δυσὶ βρέφεσιν ἁμμια τερθείσι, 
καὶ δὺς “δἰστθοινοῦσι, 

Γραμμαϊικο  ϑυγώτηρ ἔτεκεν φιλότητι μέγεῖσον 
ΠῚ δῖον τρσενικὸν, δηλυκθν Οὐ εἰζτερον. 

ΒΙΑΝΟΡΟΣ. 

Κ εὗρον δἰ ποπλανίζων Ἐλιμαζιον ἑρμιθνάκῖα, 
Φ εδ βρέφος ὡς ἀδίκως ἐἵλετε βουΐρεες. 

Η γνοίησει ο δείλαιος ἐ ἐς ὑμέας οἷα μελίοσας 

Ἑ λϑω αἱ σγ᾽ ἔχεων ἦτε χερφότεραι. 

Α νηὶ δὲ οἱ θοίνης ἐσεμκοίξατε Φοίγια, κέντρα. 

Ὁ πικραὶ, γλυκερὴς αὐτί παιλϑι χάφατος. 
ΜΟΥ ΤΑ ἃ ΤΟΣ, 

Η μείξβυσοαι χαὶ αὐτὸς ὃ πιριδύςῃγος αἀγόραξ 

Τ 8» δείζωο καϊθίοτον βίοτον. 
Οὐ ἐκώρ, Ἰπ χεύνο ἢ πλάσοι" λάξϑ πτυτήσοις. 

ΔΛ υοσώδὴ ζωζω, ἤλυϑον εἰς ἀΐδεω. 

Αδυ λον, 

Ἑ ἰςεἰΐδχο ἰϑεῖα κατήλεσις, εἶτ᾿ ἐπ ̓ ἀϑιωθαῖν 

Σ τείχας,εἰτενέ με νείσεαι ὧκ μἔροης, 

Μ΄ ἡσεέτ' αλιττο πάτρης ἄπο τῆλε ϑιχγόγτα. 

Π αὐτοῦεν εἷς ὁ φέρων εἰς αἴδζω αὔεμως. 

παλλαδ. 

Ὁ ὑ ποιζϑανατον μόνον ἡ φύσις, δλλα τὶν αὐτὸν. 

Κι αἱ πολλὴ παιχύτης πολλώκις εἰρ»ναἴσουτο, 
Τ οὗ σ᾽ ὁ τυραιννήσεις δἰ ονύσιος ἡ εἀ κλείας 
, Τῆς οὐ τῷ πότῷ εἵτυς, ὁ τῦτο παθών. 



ΡΒ ΠΡΩΣΤ ΟΝ, ςς 

Αδυλον. 

Κι ἀτϑανοῦ, Ἄρα μδῥω σε ᾿αδιρᾷς δέτε ὶ χ) σὺ τιν ὀῇον. 

Π αντας ὁ κκὡς ϑνητοις εἷς ἀἴϑης δύχεται. 

Αδυλον. 

Γ ἢ μου χαὶ μήτηρ χιλοσκετο" γῆ με και λύπης 
Κ' αἰνέκυν.οὐ κείνης “δὲ χερέοτέρη. 

Ἑοσυμαι ον τη δον γρόνον. ὧν δέ με μυΐζες 

Η ρπασεν ἤἠδίώυ καῦμα. Ὁ ϑερμότατον. 
Κ {μαι δὲ ξείῃ “ὑασθχερμαδι μαικρα ρηϑαεὶς 

γάνος, δ πει δὺς κρινάγορφυ ϑεροίπων. 

ἈΝΧΤΦῚ ΔΌΥ. 

Κ ρώυα)αι λιξαΐδες “( πεφϑύγατε ; ποί τίσον ὕδωρ: - 
Τίς φλὸξ αεναύους ἔσξεσεν ἀδίου; 

Δ ἀχρισιν γξικόλαι τέῤίμμεϑα" πϑῦ σ᾽ ὅσον ἡμῖν 
Ἡ ν ποτὸν,ἡ κείνου διψας ἔχ «υδιή. 

Αδυλον. 

Ἐν εξ φει λόγος 58] μια ϑεῖν ἰδίζευ ποτὲ μοίρξυ 
Ἑ ὑδδξον ἀπιδὸς τῷ καλλίχερω -Ὡρᾷ ζρου. 

Κι οὐδὲν ἔλεξε: ( “πῦϑεν βὰ γὼ Ἄθοον ΠῚ πόρε φυτλη, 

Οὐδὲ λοῖλον μόχῳ ἀΐπιθὶ σὐμα )δλλα π᾿ αὐτὸν 
“Λῴφια χεῖνος ςῶδ, ̓»ὠροφαναύς ἐ ὀλιγμήσεετο λώπην" 

Δυλωΐν ὡς Ἔὀποδύσᾳ δὲ (διοτέω ὅσον οὔπω. 

Καὶ αἱ δι οἱ ἱ ἀχίως Ἵ ἐπελήλυϑεν αὐτίκα, πότμος, 

Η ἤίοις δεχαίκις πεντ' ἡ δὲ τρῷς ἐσιδὸντι. 

' "Ἃ δυλον. 

Οἷὖοος, καὶ τοὶ λοετροὶ καὶ ἡὶ πῦθὲ κύπριν ἐ ρωή, ο ζυτέρξου πέμυπει τίωι ὁδὸν εἰς αἴδζω. 

ἘΠ Ὁ ΕΟΥ 5 

χοῦ λας 

ΔΟΥΚῚ ἃ ΝΟΥ. 

Ανιϑεύποις μδὲ ἴσως λύσές,ἀτοπῶ τί ποιήσαζ' 
Ν οΟ ὁ λήσες δὲ δποις, συ τὲ Δογέ ζόμϑρος, 

4.1}. 



ςό ΑΝΘΟΛΔ. ΔιΑΦ. ΕΠῚΓΡ, . 

᾿ Α δέασοτον. 

ἐᾷ ἌΜΗΗ ΤΉΝ ἔρωτα 

Λ ἡδὴς θὐρωπῆς αὐτιόπης,δομαίης. 

ΑΝΤΙΠΑ ΤΡΟΥ. 
Εὐκολοςς ρίας, ὦ ποιυϑμες, εν δὲ γοϊλακὶ ι 

Χ αἰρῶν χαὶ δρυΐνῳ ασενδέμϑμος μϑέμι 

Αὐλ᾿ ἐχ ἡραικλίης ἕνα ἢ κΊϊλον, ἢ πα-χιυὺ ξνα 
Α ἐπεὶ χα πϑύτως ἕν ϑύος ἐκ λέγεται. 

᾿Α λλὰ λύκοις εἴργη.τί δὲ Ὁ πλέον, εἰ Ὁ φυλαρϑὲν 
Ο λλυπ, εἴτε λύχϑις, Εἰ 9" εἰ ασὸ τῷ φύλακος; 

ΔΛΈΩΝΙΔΟΥ. 

Ω τὸῤδὲ σείλοντες αἰταρπιτὸν,οἱ πεποτ᾽ ὦ 6919 

Δ αμόνεν, οἵ τ᾽ ἐπ ̓ άγροῖν γᾷ.9ε ποτ ̓ ἀκρόπολι, 

Α μμες ὅρων Φύλαχες, διοσοὶ θεοὶ, ὧνὸ εδὲ ὁ ἑρμαῖ, 

Οἷον ὁρῆς μ᾽ ὦ σ᾽ ἅτερος, ἡρφικλέης. 

Α ΠΟΣ αϑὺ θνατοῖς δ) αἰκθοι διλλαὶ ποθ αὐηοις, 

Αὐτῷ μοι οἰ δαλεὶν οἰχεάϑαις, ἐϊκέκαφεν. 

Ν αἱ μὰ ὡσαύτως Τὶ βότρυας οἵπε πέλονται 

Ω Ειμει, οἵ πε ἼΠ ὀμεφακες, θὐτρέπιχεν. 

Μισέω τὸρ μετοχὸμ, ἐσ, ἡδὸμα Ω Φέρων τὶ, 

Α δε: μῆ Χϑιγὴ Ὑ ζοις δυσὶ χρτιϑέτω, υ 

Κὶ α) λεγέτω, τῇ το: ἡφακλεες ἀλλόποΐοῦτν, 

Ερμα. χαὶ λυᾳ τὸρ ἔσαν αἰμιφοτέρων. 

ΑΝ ΤΙΤ ΑὙΘΤΟΥ. 

Δ σὸς μοι δόμιος «ὅπ: (ἐπεὶ οἰ δλκύματ πηγῷ, 
Ι δρυμ, γοτερῆς δεκασοτις ἠϊόνος 

Α λλα φίλος" πόντω γὸ ἐχὶ πλατὸ δὴ μαίνογτ 
᾿ἀβρὶς αὐρω, χαὶ ναύπρις εἰς ἐμέ σώωζορϑροις, 

Ι λασκδυ πίων κύππριν. ἐγὼ δέσοι ἢ οὐ» ἔρωτὴ 

Οὔεκος,") γοιροπτῷ πγϑυσομα εν πελοίγή. 

ΑΝΥΤΗΣ. 
Κ ὑωριδὸς «ὅν ὁ χῶσος, ἐπεὶ φίλον ἔπλετο τίοία, 
Αἰδν ἐπ᾿ ἠπείρου λαμιωρὸν ὁρᾶν πέλαο», 
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Ο φεα φίλον ναδτυσι τελῆ πλοῦν͵, αἰκιφὶ Ἀ πόντος 

Δ φμοίνη, λα μωρὸν δερχένϑινος ξόανον. 

ΑΙΩΝΙ Δ ΟΥ. 

Ἑἶπε ποτ᾽ ϑὺρωτὰς ποτὶ τὸῤ κύ πριν, ἢ λοΐξε τεῦχν, 

Η᾽ ξϑιζχασαρζᾳς ἁ πέλις ὁπλομα,φ: 

Α ογ᾽ ἁπαλὸν γηγάσασοι, χαὶ ἔοσο μ(φ αἰὲν οἰτευχς, 
Εἶπε, χαὶ οἰκήσω τὸῤ λακχεδοῦ μονίαν. 

ΣΧ αυϑὺ κύπρις, αὐοπλος" αὐαδέες οἱ ἢ λέγουσι» 
Ι φορές, ςαἰμὴν χὼ ϑεὸς ὁ πλοφορῴ. Ἢ 

ΝΙΚΑΡΧ ΟΥ. 

Π ἀρϑάνε πϑιπολυ4α τί τἰοὶ κύπριν Ὄμτί κε λυπεῖς; 

Αρπαζασα σ᾽, ἐμὸν δῶρον ἔχφςπαλαμ; 

Μέρμψησω, ζοπάροιϑεν οὖν ἰδοιοὶς σχοστέλοισιν 

Ω ς«παίεις οὐ σε καλέω δρλ ἔμ᾽ ἐδογμιάτῖσε; 

»Ξ ὃν, δόρυ χαὶ στίχος ̓ δε]ν' ἐμὸν δὲ ὦ μῶλον ὑπρχα. 

Αρκεϊ τῳ μήλῳ κεῖνος ὁ ωρὶν πέλεμωος. 

παλλάαδά. 

Τὼ διὸς εν τειοδὸισιν ἐθαύμασε γαίλχεον ἦα, 
Το Ὡρὶν -ῳ δὐχωλεὺς, νεῖ πο Ῥαραπηομϑμον" 

Ο Αϑυστις “7 ἀρ ξφπον,ἀλεξίκαχε ποισέλζως, 

Μ υδέποϑ' ἡ" Πηϑεὶς, σήμερον ἐΐξεταϑυς. 

Ν υκῖὶ 5. μειδιόων με ϑεὸς πσξοσέφπε κρροιςας, 
Κ αμρῷ δουλθυᾷν χοὴ ϑεὸς ὧν ἔμαϑεν. 

ΑΡΧΙΟΥ. 

Β αἱὸς ἰδεῖν ὃ ωρίγπος ἐπ᾽ αἰγελχίτι δου γαίω 
ΣΦ υλδιω ὐθιιας οὔποτε αὐτιξίυς: 

ᾧ οξὸς ἀἰποις, οἷον χεν ἐρο καίνσιν ἐπ᾽ αἰκ]ως 
ΖΞ, ἐοσειαν μοοών ἡέες ἰλϑυξόλων. 

Ἃ λλ᾽ δὸ τἰς χφαστά)ς με βοῦϑῦον "κα λαμευτὸὴς 

ᾧ ὠννσγν,πνοιδς ἴθ μιφι ὀξύτερος. 
ΔΛ ἄδοσω χαὶ τοὶ ϑέοντα χαϑ'᾽ ὕϑωτος." γὸ σ᾽ ὀργῶν 

Δ αὐμονες,οὐ μορφ ξ γνωςὸν ἔχοεσι τόπον. 
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Εἰς βακχον- 

Μέλπωμϑυ βασιλῆα Φιλϑυιον, εἰρα φιωτέων, 
Α σροχϑμιζωυ͵ αἰ 6 91κθν, αἰ οίδὲ μον, οἰ λοιόμορφον, 
Β οἰῶ" τὸν, δ οφμμίον, βακιχεύτορφε, βοτφυοχαι τέωυ, 

Γ ἡλοσεουον,»νθέντα, γιγαντολέτέου, ϑλθωντα, 

Δ ον, δέγονον, δέϑυοι μι οὐδ, δόνυσον, 

Ἐ ὑἱτον,δὺ χα τίου, δ) ὠμιπελον, ἐγξεσίκωμον, 

7, ἡλαῖον͵ ζαχολον, ζηλήμονα, ζιλοδοτῆρᾳ, 

Ἡ πιον͵ ἡδὺ πότέωυ ἡδύ, ϑροον, ἡ πὐροπῆα,, 

Θ ὑρσοφόρον, ϑρη και, θιασω τίου, ϑυμολέοντα, 

Ἰ νδὸ λέτην, ἱμμερτον, ἰοσελοκον, εἰρφιφιώτην, 

Κὶ ὡμαςήν,κεροιὸν,οιοσοςέφανγον, κελιοιδήνον, ἢ 
Δῦι δὸν, λδευαλον, λαθικηδέα, λεσιμέδλ Μνον, : 

Μ ύζξην, μαινόλιον, μεϑυ δότην, μιν οαθίιορφον, 
Ν υκΊέλιον νόμον, νεξρωδεα, εξ οι δέστεπλον, 

Ξ υφοξόλον, ξεευὸν, ξενοδωτην, ξαγθοκοίρηνον, 

Ο ῥγίλον, ὀξειμόλυμον, ὀρέσκιον,ρεσιφφούτην,, 

Ῥ ηξίνοον, ἑαδυὼ, ῥικφωδεα, τπρ δ νου 

᾿Ξ: κιρτητόω, σούτυϑν, σεμδ νγρέτέω, σεμδιῆα, 

Τ᾿ ἐρπνὸν εζουρωπον, τυῤῥῥοολέτζωυ Ὦαχύμζων, 
Ὑ πνοφοξζω ὑ γ,σϑν, ὑ νϑρυϊον, δ λήεντοι, 

ᾧ ὑξ σον ἡ φφικον, φιλομειδέα,φφοιτα ιοΐτάευ, 

Χ ρυσύχερων νλϑρίενται γα λίφρονα »)Ευσεομίτρζω, 

Ὑ υχοπλανη ψαύειν, γυφομεύδεα, ψυχοδαικ δ, 

[Φ) λον, μεηφὴν,ὀρβεσίτροφφον,ὠρεσίλοιπον. 

ΠΌΠΕΙΣ πἰπύλλώϊα. 

Ὑμνείω παιαῖα,, μέγαν θεὸν Υ ΡΣ ! 

Α ἕροτον, ἀγλσομορφο)αἰκερσεχόμεν,οὶ φφγαήτην; 

Β φαϑύνοον »βασιλῆα, β᾿ εοσιηγε ρῆ, βιοδωτίω,. ΠῚ 

Γ΄ ηϑύσεωνον ,γϑόωγτοι )Δ)᾽αψτολέπίω, Γλυκύϑυβωον, 

Δ ιοδιυὴ, διόπουδα, δρακονζολέτέωο͵ δοιφνογήϑη, 

Ἑ ὄλαιλο ν,ϑύρυξ δου ἐκαυτηθολον,ἐλπιδὸδωτέω, 
ὩΣ δα.“ .. 

δϑυὺδτ.».». 



ἢ ΤᾺ Ἴ ο΄. ἜΝ 

-ὼ ΓΤΡΗΒῚΒ ἐν ἘΡΤΘΝ τ ντο 

Ψ ὡοη νοῦ, ζούϑεον, ζζωυ ὀφρονα, ζίενοδοτῆφαι Ε 
Ἡ πιον,ἡδυεπὴ, ἡδὺ, ροῦν, ἡ πιύχρᾳ, 

Θ γροφόνον, ϑα λερϑν, δα λξίφρϑνα, )γελγεσί μιυϑον, 

1 αφέτίωυ, ἱμερτὸν, ἰγτον͵ ἱστσυχϑρυςήν, 

Κ' οσμκοπλόκον,κλιαίρλον, κρατερόφρονα, καρποῖς 

Λυζολυη, λα, λυρφγηθεα, λα μπετόωντα, (θλον, 

Μ υςοπόλον, ματι, μεγαλήτορι, μυνειομιόρῷον,. 
Ν ἐδοφηϑρῆ, γοέρϑν,γυπτενϑέα, νη φα λέον τε, 
“Ξ, ἐὐυογφρη᾽ Υ ζεουὸν, ξιουύφρονα, ξιιωοδοτῦροι, 

Ο λίιον, Ἀξιοερο ἐν, ὁ λύμππιον,οὐρεσιφοί τέωυ, 

Π ργεωὶ πτθυ δερχὴ, τὸν στήμονα, στλιουΐζοδο τὴ δα, 

Ῥυσί πονὸον, ῥοδδγγροιώ, ῥηξζωοραᾳ, ῥνξικέλδυθον, 

Σ ιγαλϑέντο, σοφὸν, σελανμυέτέου, σωτῆρα, 

Τ ερψίχορον, ἀτᾶνα, τελέφος ου,ὐιμεήενται, 

Ὑ μναφρρζωυ, ὕπατον εὑψαύχενα, ὑετοεντα, 

ᾧ οἴζον, φοξαζοτα, φιλεφέφανον,φμενογηδῇ, 

ΣΝ ρησμαρῥρζευ, ἐχεύσεο, γιευσύγροα. “λιουσοξΐψε μον, 

ῃ ὀγμογορῆ,ψαλτέω, ψευσίςυγα, ψυχοδυτῆρρι, 

Ω, χύπον »ὠκοεπὴ, ὠκύσχοπτον,ορεσιδεωτέωυ. 

ΤΙΣ ΑΥ ΡΊΟΥΙΣ, 

ἐπ 
ΝΙΚΟΜΉΔΟΥΣ, οἱ δὲ, ΒΑΣΣΟΥ, Εἰς. 

ε νεν ! 

ἵπανχρ ουτέκο, 

Ὶ παρκεοίτης φαΐϑος ζεῦ μερόπων, χαὴ σώεγο λοιαΐν 
Ἑ ϑνεα, χαὴ νεκύων ζω «πάρις εἰν αἴἴδυ. 

Αὐδιςρέφον. 

ἘΝ αἰΐδη αὐσᾶϊδιις ζεὼ νεκιίων, χαὴ ἔθνεα λαῶν 

ΟΣ ώετο, χοὴ μερϑπων ζω φοΐος ἱπισοχρ ὠτης: 

Εἰς πίω ὀρφξ σίου βίξλον. 

ἃ ἴου ὀρφράσίου,τὶ τὸν οἰλειναπίω ἰϑιπέχνάυ, 

᾿ Τολλάχι δι μαήνουσα, κίτους αἰεί ϑηλετο μοίρη. 



τ 

ὁ. ΑΝΘΟΛ’; ΔΙΑ ᾧ. ΕΠΙΓΡ. 
Ες γἴκανδρον. 

Κι αἰκολοφὼν Ξῤρίδηλος οὐὶ «Ξολίροσι τετυκῖαι, 

Δ οἰοις εϑρέψα νϑῥη ποῖδιυς τϑὐριςεγόοις. 

ἼΣΙΣ ρωΐοτοιον ἀϑϑ δ μῆοον, ἀτερ γίχαγδρον ἔπειτα, 

Α μιφοτόρφος μούσας οὐραγίησι Φίλοες. 
πλλῦνλοι, (λυγεὰ 

ᾧ αὐϑμακχᾳ πολλὰ ἅ  ξῶλα (μεμεγμμένα, πολλαὶ ἢ 

Ν ίχανδγος κατέλεξεν, ἔπειγανδμος πέρι πλότων 
Α ν,νϑεφπων. ἢ ἦ γὸ περήογὸς ὅ2η “βιέθλης. 

Αδέασοτον. 

Π (μῶν, χείρων, ἐἰσκληπιος͵ ἱσταοχρ οὕτης τί. 

Ἴ οἷς δ᾽ ἔπινίχαγδρος τηροφερέςερον ἔλλαχεν δ χος. 
ΛΟΥΚΙΔΆΛΙΟΥ. 

Μ  ἀγνον, τ᾽ εἰς ἀἰϑὥω κα τέξη δ. μέων αἰϊδωνδια 
Ε Ἶπεν,αὐαςήσων ἠ λυϑε χαὶ νέκυας. 

Τϑ αὐτῷ εἰς ζοις ἀεὶ νοσοιεῦτας. 

Τ᾿ οἱς καζα λεί {δρᾷς Γλυκερὸν φίίος ἐκ ἐ τὶ ϑρηνα, 

Τ οιὲ σγ᾽ Ὀχὶ πσδ9σ δοκίν ζνζῷῳ αἰεὶ ϑαιγάτου. 
παλλάαδά. 

Οὐκ . λϑγως ον διζύφοις δυωϑαμίν τίνα. λίαν 

Εὖ Πδὶ ἔφῶυ οϑὲς οριώ, ἡ δίζυφον « - χεονίῳ 

Ἡ πιώλῳ κα μινοντὶ τεταρταὶφ «ἰξόνα, 
Κα ̓γέρονονζουχέως οἷα, κρότον ὑγιής. 

Το αυτῳ, 

Κ΄ ὡδέτου μοι δεῖ τὸ δὲ χονόγτον πόϑεν 

Τ' οἰδομια. ; τὴς φωνῆς 6] "ὃ δλλότοχον 

Τ ὺς μὲ ἑλλδωῶν εἰ ῥωμαϊκῶς δὲ καυλήται, 

Α ὑτὸς οὖ εἰδείη, βωμιαϊκώτατος ὧν. 

Σ χευΐασον δξίω μιοι τῷ το. Ὁ τὸ κατέχον μενόσημμαι 

Ἴ ΟΝ σομμείχου, )γΘὴ (Ψ πῷδὲ λέρρισι ποτοῦ. 

ΕΓΣ ἸΧΘΥ͂Σ, τὺ μος 
ΓΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ ἡνήαλου, 

ΠῚ ἐλυπος εἰνα λίη ποτ᾽ ὅχτ ασοϑολὴτι ζαγυοϑεὶς, 

Ἡελίῳ ψυύχῳ πολλὼ αὐῆχε πόδε. 



ὡ δι; ὥριο Ὁ Ν᾿ δι, 
Οὔπω ογ᾽ δῶ πέτρη ἰκελος γούα ζοιώεκα χαϊ μὲν 

Αἰετὸς ὧκ νεψέων ὄξες ΡΟΝ ἰδὼν. 

Π λοχμοῖς σὴ εἱλιαϑεὶς πέσεν εἰς ἅλα δεέμορος. ἢ 
Α μέφω χαὶ θήρης ἤμιξ οοτε ἢ βιότου. ((ὰ 

ΑΝΤΙΦΙΔΟΥ βυζαντίου. 

Α ἰγιδγο. τεναϊγέοσιν “ἰ πυοπλώοντα λαιϑραϊν 

Ἑ ἰρεσίη φαίδων εἰσιδὲ πουλυπόδάυ. (Ἔρις 

Μαῤψαςογ, ὀξες ἔριψεν Ἰχίϑύνα, αρὶν πὐξὲ χεῖ- 
Π λέξαοϑαι βρύγδζω ὀκΊατόνοις ἕλικας. 

ἃ ισκδυϑεὶς οἡ᾽ ἐχί ϑαμινον ἐς οἰχία δέλα λαγωοΐ, 

Ε ἱλιδὸν ταχινοῦ «Ἰωκὸς ἔδυσε πόύδαις. 
Ε ἷλε δγ᾽ λοις σὺ “γ᾽ ἀνιπῆο ἔχφς γέρας οἰμφοτέ- 
Α γχεὴς χερσοφης, ωρέσξυ,ὼ εἰνλλίης. (ρωϑεν, 

ΦΙΛΙΠΠΟΥ. 
Μεμφονϑυὴ βορέζω,ἐπεπωτα μά “ἂρ δόιμης" 

Πνυῴ "ὃ ἐμοὶ «ϑρηκῆς ἤπιος οὐσὴ᾿ αϑεμος. 

Α λλάμε τίου μϑηίγηρεωυ αἀηδὸγα, δέξατο νώτοις 
Δ φὸν,χοὴ “δἸζω ζωὺ πόντιος ζιδιοχφ ̓ 

Γ' ἱξοτοίτῳ σ᾽ ἐρέτη πορθμεευουϑύν, τὸν κωπον 

Ν αὐτζωυ τῇ φϑμαιτος ϑόλορν ἐγὼ χιϑοίρη. 

Ἑ ἰρεσίζωυ δελφῖνες αἰεὶ μουσησιν ἀϊμιαϑον 

Ἡ νυστὴν οὐ ψεύςης μῦϑος ϑριόνιος. 

ΙΣΙΔΘΡΟΥ͂ αὐγεωδότου. 
Π οὐλυπεν αἰγρδύσοις ποτὲ γωωνεχος, οἰ ϑὸς εἰς γὴν 
Ἑ βῥινψψων, δείσοωις ϑηρϑς ἱμωμζπεδζο. 

Ἁ λλ᾽ ὅσ), ἐφ᾽ ὑπγώοντα πεσων εἰγέδνσε λριγώον, 
Φ εὐζαγα ϑνρδ ας Ὅτι Φυοόντα κύγας. 

Α γεθυϑεὶς ογ Ἠγρόυσεν.ὁ δ᾽ εἰς ἁλα γυννίχος ει 

Ηχεπαλιν ζωὺς λύτρα λαγωὸν ἔγων. 

ΔΝ ΤΥ ΦΤᾺΌΥ, 
Α γέροι δὲ χερσαῖον ὁ ποντίος ἀἰπγοον μι πγοῖς, ᾿ 
Α εξάρμϑιος λοφιὴς ὑγρὸν ἕαξοϑα νέκωον, 

Ε ς 4Ἔα μείϑοις ἐχέμιοσα" Ὁ 8 πλέον, ἐ ὁχὸς εἰς γὴν 

Ν ἡξζανϑμος, φόρτου (ἱιαϑὸν ἔχω θοίνοιτον. 
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Δ αἰμομω σ᾽ δλλήλων ἠμείψαϑυ αὶ μδὺ ἐ χείγου 

Χ ων, ἐμέ Ὅν σγ᾽ Φσϑ γῆς, ἐκίαγεζοὐμὸν ὕδωρ. 

ΒΙΑΝΟΡΟΣ. 
ᾧ ὥρες ὅτ᾽ εἰνλζιοι τορσηνίδος αἶχοϑὶ δένης 

ᾧ ορμεκαν αἱ εἰκούτου ὄχον χαρευλον, 

Αὐπηκαμω κιϑοίρη λιγνηχεὶ δέξαιο» δελφὶν 

Σ ἐαύςϑρϑνον, ον ὃ ) βυϑούδννχεν ἑλιοσόνϑμος, 

Μ ἐπδις ἐπ᾽ ἰσθμὸν ἔχελσε χϑοινθιον ἢ βα ϑείλφοσω 

Ιαϑις αὐ, ϑρώπων εἶχε διχαιοτέροες. 

ΦΑΝΊ ΟΥ. 
Α κλίτα καλαὶ ἀευτοὶ, ποτὶ ξερϑν ἔλθ᾽ Ἔσο πέτρας, 

Κ αἱ μελαδθυ Ὡοχὸῤ τόξιον ἐμπολέα" 
Αἴπε σύτ’ ̓ φ κύρτῳ μδηανουείδεις,αἴτε τὶν ̓ὠγεῆς 

Μ ορμμύφον, ἥ Ἰκέχλξωυ, ἢ ασώρον͵ ἢ σμρίϑα.. 

Α ὑτὸν τ᾿ αὐγαΐσσεις με πὸν οὐ κρέας, δλλλα ϑείλαουῦ 

Τὶ ἐμῶνγται, ψαφαρού; κλάσμιατος εἰς οἰ πώτίωυ. 

Χ ἀγκίϑαιςἢ ἤν ὃ Φέρυς φίλ᾽ αἰκανθιδαις ἢ τινὰ θρίοσον, ' 

Ε ὑαγρᾳ. λίθιναν οὐ ἰδὲ ἔχω Φαρυγα. 

ΕΙΣ ΚΑΛΛΌΟΣ,, πὸ μὰν 
ΛΝΤΊΙΠΑΤΡΌΥ. 

Β χόλος ἔπλεο Φοῖφξ: πόσήδαων δὲ, κα (αἰλλης" 

Κ ὕκνος ζεῖ εξ ἀμίῶν σγ͵ ,αὐμιφιζξόητος ὄφις. 

Χ οἱ »ϑρ, ἐστ᾽ ν͵Ἱϑέας͵ σὺ δὲ, τα δικϑς,φεοι λαθοιτε. 

Ε ςε ΤΩ οὐ ΕΣ δὐγέται,δλα βίης. 

Ε ὑαρόρρις σγ᾽ ὧν καλὸς, ὦτερ δόλου αὐτὸς ϑηίσκᾷ 
Π ὠὐτας χαὴ πασας,οὐ μεζαξφνόνϑρος. 

Εἰς θυμορφον κολυμθ ὥσαν οὐ τω νεϊλῷ. 
Α κύπρις πσφϑέαν γυμναῦ σε βόασεν ἰδοῦσα, ὦ 

ᾧ εὖ φεύ πῶς ςασόνων ἔκΊοϑεν οὐ δφινίων 
Ζ ϑηώσεις ὠδῖνα θαλάσσιον ὁ ,ϑρασὺς ὀῥαν 

Ν {λος Ὥστ λυχεραν κύπριν αὐῆκε βυϑῶν; 

Τὶ αἱ εἴποι εἰδοϑέα, ἰδοῦσα τίω ἑλέγνίω 

ο᾿ Φαρφ. 

Οἰκλείρω σέο καλλος ἐπεὶ δος ἐοσι δμέθλης. 

Ὕ 
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Ἑ ἰσρρίω γὸ ἄγαλμα δἰοπρεφές. οἰσφεκέως γὸ 

Ἵ ρώσι τε χαὴ δϑῥαιοῖσι μοῖχι δεχέτγρος ἐ ἐτϑθη. 
Π οὔ δος αἰγιόχοιο πεού. ἡ λνετῆξος ϑἰρωγαί: ; 

Ἑ μιπης σὴ ἔρχεο ϑοῖ οσον, αἰστή μονα νόσον ἑλοῦσα, 

Ἑ ἰδόθφης ἰότητι, κοικὴς δὶ νῶτα θαι λάοσης, 

Αδιλον.. 

Α ἡ χίοιτες, τος εἰσι σὺ δ, μία, ταῖς σπρισὶ Κρ τοῖς 

Γ΄ εὐνήϑης, ἵν ἔγωσ᾽ αἱ χάριτες γάξιτα. 

ΕΙΣ ΚΟΛΑΚΑΣ, κκῃ' μβὲ 
ΒΊΣΑΝΤῚ ΝΟΥ. 

Εἴ τις αὐήρ΄Ξλργων ἐθελῴ κολϑκων αὐέχεοϑαι, 

᾿: ολλου ὀχ δώσ ζιὶς μιαροῖς ςύμιαισιν. 

Ω στε χοῦ “ἦν Ἔγρισον αἰπεχθαίοοντα διχαίως, 

πος ς χέλαχας μισεῖν ζοις χελακχευουϑροις. 

ΔΟΥ ΚΙ ΑΝ ΟΥ. 
Οὐδὲν εἰν αἰ,ϑεοίποισι φύσις γὰ λεττώτερον δὗρεν 

Α ναϑρώπου χαϑειραν αζιυδέρϑύου φιλίζω. (τες 

Οὐ ̓γὸ ἐδπως ὠθρὸν προφυλαοσύ θ᾽ ἊΝ αγαπῶν- 

Ὡς φίλον, ον ζουτῳ πλείονα βλρτηομιϑοι. 
πΑλλαδαά. 

Ηνὸ φίλος τ τὶ λαύν, δόμεν Φρατερ, δὐϑυς ἔγφαψω; 
Η νον αὖ μήτι λαῖδν, ζ) φράτερ εἶπε μόνον. 

Ω για "ὃ χαὴ ζεῦτα τὰ ὕματα «αὐτὰρ ἔγωγε 

Οὐκ ἐθέλω δομινε᾿ οὐ ̓ γδ ἔχω δόμϑιαι. 

τού ἐὐτν. 
Ρ αἷ χὰ λάμ(δω μόγον χέραιχας χϑλαχαέτε δειξε" 

Ο ὑχοιῶ ζαυτὸ κόραϊξ βωμολέχος τε κόλαξ. 
Τ᾿ οἰεὔεκα μεὶ βέλῃξε τοδὲ ζῶον πεφύλαξο, 

᾿ Ἑἰἰδωὺς χαὶ ζώντων Οις κόλαχας, κόραχας. 

: Ἰούδαν, 
Ο ὠξϑδο βλαπὶᾳ μισεῖν λέγων αἰαφων δὲν, 

Ὁ «αὖ ὁ πίω καϑοι ρα ηψευδδυϑιος φιλία». 

Τὸ ὃν υϑὼ "ὃ (μισφειῶπα. πσοοφδῦτες ἐκ ῥεπήμεεϑα- 

Το δὲ λέρρντα φιλῴν, πσφοφυλαοσήμεϑαι. 



ΠΝ ς ΠΥ ΎΉΉΉΝ 

6. ΑΝΘΟΔΛ. ΔΙΑΦ. ΕἘΓΊΤΡ., 

Ε ΔΘ ἐγὼ κεῖνον χρίω βαριωὺδ ὃς πῦτε ΛθϑΡη 
Ἴ κὐ ὡπὸ τῆς Φιλίης πίς!ν ἔχων ἀδικεῖ, 

Αδυλον. 

Π λαᾳεὺν ἔχφε τὸ τὸν ἔρωτα Φοξῳ δεφιλῴ; χαὶ ἢ αὐαΐκ. 

Τ᾽ οὐ δὲ φιλῷ ὅτως σὐτθὲν ἀἰπειτύτερον. 

ΕἸΣ ἘΡΤΕΤ ΕΙΣ, χς εν 
Αδυλον. 

Θ ὡρσαλέοικελτοὶ ποζαμῶ ζυλήμωνι βζσῳ. 

Ὑ ἔχρα ταλ αντεύοισι,γσὴ οὐ παῖ ρος εἰσὶ ἴοχζες 

Π εἣν παΐν αἰϑϑρήσωσι λελουμϑρον ὕδὲυτι σεμιψῷ. 

ΑἾα γὸ ἀὐίκα μυΐξος ὀλιεϑύσοας ἰδ κόλπων 
Ν ηπίαχος,αυξ το σσεηχί ϑαίχρυ, πὸν νϑὺ, αἰεἰρας 

Αὐ ὑπὸ ἐπ ᾿ ἀασιίδι ϑῆκε νέον παὶν οὐδ ἐλεγίζᾳ. 
Οὔπω “ὃ διρέταο Φέρφνο νύον,κορίν γ᾽ ἐσ, ϑρήσῃ 
Κ ἐχριμδύον λούφοισιν ἐ ἐλεγχεγαίμου παζοιμωῖο. 

Η δὲ μετ᾽ ̓ εἰλείθψαν ἐ ἐπ᾽ ἀλγέσιν ἄλοος ἔχουσοι 

Μ΄ υτυ»,εἰ σὴ ἡ παιδὸς ὠληλία οἶδε δα, 

Ἑ κδέχεται Ὁ: [9 μέουσοι τί μἤσεται ἀΐςατον ὕδωρ. 

πΑλλάαδά. 

Ο ὑδεὶε χαὶ ἢ καϑοιρϑς χαὶ ἢ μείλιχορἤλυεν Φ χων. 

Ἐν γὼ ἑνὸς δόχεφ δδγμιατος αὐ τίποιλον᾽ 
Τ' ἐγλυκι, τῷ κλιέπηοντος" χἰπυρφιαάλου ἢ δ Θ᾿ αἱ αὗγφόν" 

Οργανα τῆς Ὄρετῆς ζῶτα δυ᾿ ὅθπα παϑη. 

ος Ἰούδαν. 

Μή ποτε δδυλδυσούσοι γευνη, δέσποινα, Ὕροιτο, 
Ε ςὶ προιμίαχόν. πῶ ἔθ᾽ ὁ Ομαμο ἐρώ. 

Μ΄ἧτε δύων δυκοίσφον αὐ γερρνωρ δυρλέκης, 
Μ . αὖ ἰσοκρ «τεὸς ὑ»πορικώτερϑε᾽ ἡ. 

1 αἴ γϑ ὃ μιοϑαιρνᾷ! εἰθισχκέγος, βο᾽ « οὖ ἑταίρῳ 

ΣΣ εἰλψότερον δὲχοίσοι, μ(ὴ ῥυηϑβραὶ ς δυωρὰται. 
Τοῦ αὐτψ. 

Ἑΐναωι νομίζω φιλόσοφον χαὶ τὸν ὅεόν, 

Β λαιστρημίαις τὸν θύϑθυς οὐ ϑυμούρϑρον, 



Ι 
9 ὶ ὙΠ ΒΙΒΑ, ΠΡΩΤΟΝ. ό 

Χ φόνῳ δ᾽ ἐπαοξαίοντα Ὡς ὑμωὼρ ας ᾿ 

Ἴ αὐ ποννραῦν χαὶ Φλωπάρων βροτῶν. 

' Το «ὐτῦ. 
Σ τυγνζεὼ τίου γίκνν τὶς ἰδὼν χτὶ ποὺ πολιν ἐλθὲ, 
Ε ἶπε,ϑεα γίνου “τῆς πέπονθας ἀρᾳ; 

Η σγ᾽ Ἔἀὐποδυρο ϑρη, καὶ μεμφομϑίν κρίσιν, εἶπεν, 
Ο ὑκ ἔγνως σὺ μόνος ; παπέίκίῳ δέδο αι. 

Ην ἄξᾳ χοὴ νίκη πολυώδγωυος, ἣν ΓΝ δεσχκον 

Π ατείκιος ναύτης ἥρπασεν ὡς αἴεμον. 

ἘΠῚ ΟΣ Ρ ΑΙ ΦΙΑΙΝ, 

ἤτοι ἐποποίΐαν, χεὺ μοὴξς 

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΟΣ. 
ᾧ ημὲ πολυςγχίζωυ Ἐχτγραίμμμιατος οὐ χτὶ μούσος 

Ἑ να. ζντεῖτ᾽ οὖ ςα δίω δολιχόν. 

Π ὀλλ᾽ αὐακυκλῴτωι δολιχού δρόμος" εὖ» ςα δίῳ δὲ 

Ο ξις ἐλαυνόνϑιυος,πνδυμιειτὸς ὅ21 τόνος. 
ΥΡῚ ΑΓΛ ΌΥ, 

Ταῦ καλόν ἐς᾽ ἔχίγραμμα Ὁ διςγχον ἢν 5 χα ἤθης 
Τ οἷς τρᾷς, ῥα ψ ῳδεῖς κοὐκ, Ἐχίγραμμα λέγης. 

Αδνλον. 

Οἰγυΐ ἐξ ἑτέρης πόμα πίδαχος, ὡς τ᾿ Θρυσα 

Ξ νον μουσοπόλον, γράμμα λεωνίδεω. 

Δίωχα ὃ ψήφοισιν ἰσεζζετω " δλλά σὺ κιδμε 
Ἑ ξιϑι,κείς ἑτεφοις ὀξιωὼ ὀδόντα βάλε. 

Εἰς τὸν φαίδωνα. [ 9’ λορον “πλάτωνος,νοϑευο- 

μϑιον «αἰ παῦὸ πϑιναπίου. 

Εὔμεπλάτων οὐ γράψε, δύο ἐδυονηο πλατῶνο" 

Σ ὠχρ ατικϑ ὀάρων αὐ)εα πόυτα φέρω. 

Ἁ λα νόθον μ᾽ ἐτέλεοσε πϑ, οτος ὃς ῥ᾽ ἐτάλασσε 

Καὶ ψυχζω ϑνητζωυ καὶ μὲ γύθον τελέσαι. 

ΑὙΤΟΜΕΔΟΝΤΟΣ,. τ 

Ν ικήτης ὁ λίρος υϑρ Ἐχὶ τσ οτύνοισιν αἰὐτης 

Οἷα τε αρρείης Θἔχεται ὧκ μδιότης. 
(,Ἰς 



66 ΑΝΘΟΛΥ ΔΊΑ Φ. ΕΠ: 

Α λλ᾿ ὅταν ἐμιπν θύσῃ, χτὶ σ᾿ ἱςία πόρτα φέρηται, 

Λαϊφέα πακίωσες, μέασω 34 πελάγη, 
Ν αἐξ ἅτε μιυξλύφορτος, ἕως Ὀχτ τέρματα μύθων 

Ε λϑν,ὐκομόμυτοις ἔμεπορος εἰς λιυϑίας. 

-Αδυλον Εἰς ϑουκοδιδζου. 

Ω φίρος,εἰ (φὸς εἶ, λάξε μ' ἐς χέροις εἰ δὲ τεπαβα 

Ν 5) ἔφες μουσέων, ῥίον ἃ μνοέής. (πϑν 

Ἑ ἰμὲ δέ γ᾽ καὶ πλώτεοσι βατὸς"παιῦ9ι σὴ ἀγαίσοιντο 
Θ υκεδιδζυ ὀλϑρου,κεκροπίδέρυ Φυϑος. 

Αδυλον. 

ΤΠ ας λόγος Ἰ) μιαώτειος, ὁ μὴ τετελεσμένος ἔργῳ" 

Καὶ πᾶσα «πορᾶξις τὸν λόχον ἔρον ἔχά. 

ΕΙΣ ΜΑΙΝΟΜΈΝΟΥΣ, 
τὶς 

Κ οἰνῇ πὮ κλιισίη λυϑαργικὸς ἠδὲ φρενοπλήξ 

Κ' εἰαϑροι, δλλήλων γοῦσον οἰ πεακέδασαιν. 

Ἑ ξώορε κλίνης γδὸ ὀὌλμεήφς αἰπῦῦ ἾΝ 

Καὶ τὸν αὐαιαϑητον πϑρυτὸς ἔτυπῆε 
Τ' ληγαὶ σγ᾿ αἷμιφοτέροις ἐγγμοίϊ᾽ ἄκος" εἧς Ἂ αὐ 

Ε “μφετο,τον “7, ὕπνο πουλες ἔφαψε χόπος. 

ΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ, κῷμες 

ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ Εἰς ῆρατο. 
Τ δάμμα τποσὴ γρήτοιο δουήμονος;ὁς ποτε ΔΕΤΗ 

ᾧ οντίδι ϑάσαιρες εἰσέρας ἐφρασαιτο, 
 σπλανέας τ΄ ἄμιφω χαὶ ̓λλήμοναρ οἷσιν ογουργής 

Α λλόμϑυος κύκλοις οὐρανὸς φϑ δέδεται. 

Α ἰνείϑϑω δὲ κα κιθὸν ἔρον μέγα, καὶ δτὸς ἐῃ 

ΠΠᾺ δὕτεροο, δίς ἔϑηκ᾽ ἄςρα φαφότερᾳ. 
ΛΈΕΩΝΙΔΟΥ͂, 

Μω,ίες ἀφερόεοσὺμ ὅσθι ᾧτεῖτε κέλδυϑον, 

Ε ; ῥοιτ' εἰκαίης «ψευδολόορι (φώς. 

Ὑ μέας εἰφροσΖένη μϑηώσατο,τολμαι «ἢ Ἐτίκῖε 

Τ᾽ λημονας,οὐ σὴ ἰδίζευ εἰδότας ἀκλιείζων.. - 



ΒΟΥ ᾿ 
ι ᾿ νὰν. ἷ ἢ 

΄ ῳ. 

ἜΓΡΑ ΠΡΩ͂ΤΟΝ ὅν 
ἈΝΤΙΠΆΤΡΟΥ. 

Θ 4ολρυς πείσωνι ταὶ τεχνήεντα κύπελλα 
Π ἐμυπει"γωροῦμϑυ σγ᾿ οὐρανγὸν οἱ μιφότερα. 

Δ οια γὸ ἐκ σφραίρης τετιμκἠκεθα χα Ὁ ὦ ἡ 
Τ' ουῤ νοτίοις, τὸ σ᾽ ἔχ πείρεα τοῖν [βορέη. 

Αλλά σὺ μηκέτ᾽ ἐς ἀρκῖον ἐπίξ λεπε᾿ δοιαὶ “7 ἐν αἷμ 
Μ έττα πιων,ἀθρᾳ πϑώτα τοῦ φαμόνϑνα. (φον 

: Γ᾿ ΤΟΛΕΜΑΙΟΥ. 

Οἵα δ ϑγατὸὺς ἐγὼ ἐφαμμερος θη, στὸμ ἀςρὼν 

ὍΜ αςεύω πυχινας εἰ μιφιδρόμιοις Ἑλιζας, 

Ο ὑκ ἔτ᾽ ἔχτψαύω ποσὶ γαίης, δλλα πϑν᾽ αὐτῷ 

Ζ ὡυὶ δ), οττεφέος πίμιπλα κι αἰμκ(ξ ροσίης. 

Πρϑοξλημα. 

Π δηχαὲ ἐγωπελέθω στφρυρηλᾳτοο" αὐτὰρ ἃ γυσὸς, 

Ἀ ἰξηωι πέλεται δῶρον ἀοιδοπόλων. Ὁ 

Ηυσυ (ὦ γευσοίο, λϑφίσιος ὁγ δοα τίου ὃ 

Θ ἐασις,καὶ δεκα τζου μοῖραν ἔϑηχεσύλῶν. 

Αὐ παρ ἐφχοςήν, δε κισων" τὰ δὲ λοιπὰ ἴα λαντα 

Ε γνέα, αὶ τέχνη, δῶρον Ὄγριςοδίχου, 

Ἀλλοχσδέξλημα. 

Α ὑγείζωυ ἐρέφνε μέγα εϑένος αἐἰλκείδαο, 

ΤΠ ληϑὺν βουχολίων διζηνϑρος ὃς (ἢ ἀπαιμειπῆο, 

Α μφὶ μϑὺ αἰλφείοιο ῥοας, Φίλος, ἡμισυ ὦν ϑὲ: 

Μ οίρη σ᾽ ὀγδοούτη δηϑοον χρόνου αἰ μιφινέμοντει" 

Δ ὠδεκοίτη σ᾽ ἀπόρμδυϑε ζαᾳ εαξίπαοιο ον β6εν. 
Αμφὶ εἢ Θ᾽ ἡλιδῳ δῖαν ἐφκοςὴ νε(κέϑονται" 

Α ὑπαρ φῳ Ὄροκά δη ποιηχοςὴν σδολελοιπα" 

ΔΛ οἰπεὶῖς σδ[ αὖ λδύσσεις ἀλλ ας ποδὲ πεντήχοντα. 

Σχόλια εἰς το τὸ ποόδληκανκοὶ εἰς τα οξῆς ζήτει 

ὧν τῷ τίχει οὔ δε τῷ Θιξλίου. 

᾿ς ΠΑλλο παφοξλημιοι. 

Χ ἀλχεῖς εἰμὲ λέων" κροιωοὶ δὲ μοι δμῥκατα δδια, 
Κὶ αἱ τόμα. στο δὲ χιναρ δαξιτερφιο ποδὲς. 

᾽ Ἐν] 



δ. ΑΝΘΟΛΔ. ΔΙΑ. ἘΠῚΓΡ. 

ΤΠ λήδι 5 κρατῆρφι δύ᾽ ἥμασι δεϊξιὸν μμια, 

Καὶ λαρὸν πϑιοσοῖς, καὶ πισύρεοσι ένα. 

Α ρκιον ἕξ ὥραις πλιῦσου σύμαι. εἶν σγ᾽ ἅμα πόρτα, ἡ 

Καὶ ούμαι, καὶ γλζωῶαι,χαὶ ϑένοῦρ , εἰπὲ πῦσον. Ὁ 

Α λλοχσδόθλημα. 

Α μιφὼ υϑρήμεϊς εἴκοσι νας ὕλκϑιϑυ, 
Ζῆϑος τε χῶ ὁ ξωωυαιμιος' ζὼ δὲ μου λους 

Τ οἰτον, Ὁ τέτρατον τε τσ, αἰ μιφίονος" 

Ἑ ξ πὸῤτ᾽ αἰϑυρων, μυΐξος θύρησής ςαθμόν, 
Αδὶ ἐαιοτον. 

Τὸν (φὸν ὁ εὖν χιϑούρη, τὸν μοισεχϑν αὐδροτίωγα 

Η ρέτο ̓ ς Οἰζυ χρουμαι τίκην! ἀφίζα 

Δ εξιτερζεὺ ὑπότίευ ὁπύτε πλύκϑοισι δογήσω,᾿ 

Η λα ὴ γήτη πα λλέται ἀΐξιματως, ; 

Δ εηὸ αἰπποτείζουσαι, χαὶ αὐτίπυ τον  τερέτίσμα. 

1: οἰ τῆς ἰδίης πληοσορδιηοὺ ὑπα της. 

Ω, «τέ δ ϑου μοίζαν “πῶς ἀπγοα νόῦρᾳ ζολώντα 

᾿ΠῊ φύσις δλλήλοις ϑήκατο συμάπαϑκα. 

Ος δὲν ἐν πλυκζοισιν πὐριφόξᾳνον αἰγητὸν 

Ὁ μώυσε μιὴ γνῶγωι τέο δὲ ϑεημοσέεοζευ. 

Ἑ «σ᾽, ἔφυ, λύσις δε' ταὶ νδυεία πλότα πετυκΊαι 

Ε Ξ δο6 χϑλόδῶν ἀκιμιγα περσονϑρων" 
Τ' οιὥεκεν εἰσὶν ἀδελφοὶ, ὼ ὡς ξύμιφυλᾳ στεοηγαῖ, 

Σ υγίονες δλλήλων Φγμα μιεφιζόμϑια. 

ΤΓ γήσια, “ὺ σάδὲ πϑ τω, μιῆς ὧτε γαιφρὺς ἐόντα, 

Κ αἱ Τὴ αὐτιτύπων κλυρϑνο κεῖ. παταάγων- 

αἱ “ὃ δυξιὸνόμμα κουχϑυ ϑυον ὀμμκατι λα ῶ, 

ΠῚ ολλαχι ες ἰδίους αὐτίδίδωσι πόνοις. 

Ἑ]ΙΣ ΜΈΘΗΝ, χὰ ζῇ 
ΑΝΤΙΠΑ͂ΤΡΟΥ. 

Μ ἡ ὁπ ἐπ᾽ ἀκ ὀλογπέσευε δευλοίοση 

Ν αὐτίλε γμμ εἴ τοὶ πείσματει χέρσος ἔχ. 

Κω ἐγδ ἴῶν ὅρμνῳ ἔγι "καἰ πισεσεν' ἐς δὲ χϑλυμῷον. 
ΓΝ αὐτο ζχυας οἶνος ἔδεσε χέξας. ἶ 



ἘΠῸΡ Δ ΠΡ Ώ ΓῸ Ν. ύο 

ᾧ γε χορϑιτοπίζωυ Ὀχυνήϊον. ἀϑρὸς ἰζκγῳ. 

" ὀγτος"τυρσηγοὶ τῷ τον ἔεγτο γόμον. 

ΑΡΓΕΝΤΑΡΙΟΥ͂, 

Κ ὡμαζω,γοὐσῳ ον ἐς ἑασερίων χοϑϑν ἄφρων 

7 βυοσῶν͵ οὐο᾽ ἄλλων λαξ ἐξαῤιωα χορϑίς. 

Σ τέψας γ᾽ αὐδοθόλον κρατὸς τοίχα, Ἐ κελαδήνὴν 
Γ᾿ γκί δα μουσοπόλοις γερσὶν ἐπηρέϑισα. 

Κα ταδὲ δρών, δύ κόσμον ἔχω βίον. “οὶ "ὁ αὐτὸς 

Κόσμος αἴϑυῆε. λύρης ἔστλετο χαὶ φεφαου. 

Αδυλδον. 

Ο ὡρὶ ἀεὶ βιοφμίου μεμεθυσμένος οἰνα δὲ πη}, 
Σ μύτροφος βδαίφαις, αἰ)οπόδης σοίτυροε, 

Δ αϑαδγον χτὶ κῶμον ἀλυκίοπέδησι λυγωϑεὶς, 

Ἐντεα πε, δὶ γιαξ χα λχοτορᾷ θ 1) δὸς" 

Οὐζῴῷο ἐκ τέχνας ἀἰσκων πόνον, δλλαὶ πενιγβαὴ 

Ε ργατὶν ὧκ μόγϑλτων ῥυὸ υϑμος βιοτὸ . 

Αδυλον. 

“Πῦσοι χεῖνα χύπελλα λαφύςης, ποί κα λα ϑύρσων 

Π ἡγμλατα, χϑὴ κῶμοι, σκιρτοποδὺ; σαιτυρε : 

Τ ἰς σε ρα σμάλαισι ποδίκροτον ἅμμα καϑού ας 

Θήκατο, τὸν (δ δομίῳ ασαργαν᾽ ἑλιξαίνϑρον; 

δ΄Δι ἰοσίμων ἔγδψα, καὶ αἱ πϑϑτολ μος αα χα, 

ΠΑ με θ᾽ ἡφαίςῳ ϑῦχε εἰδδιλοπόταν, 

ΕΙΣ ΜΕΤΡΙΟΤΗΤΑ, τοὺ μὴ 
ΒΑΣΣΟΥ͂. 

Νεὑτέμε χείμα τὶ πόντος ἀγροὶ, ϑρασὼς, ἐδὲ γα λή- 
Α ργἀϑη «πασαώμιην 1' πολυνζωυεμέην. (υνν 

Α ἱ μεσότητες Ἔδ ιςτι ὁπτη δὲ γε τρύξιες αἰδραΐ, 
Κ αἱ μαίλᾳ μέτρον ἐγὼ τάρκιον ἡ ασασαίμιωυ. 

Ὑϑτ᾽ ἀγάπα φίλε λέξμτα,καχας σγ ἔηϑαιρε δυεᾺ 

ἙΕ ἰσὶ ἐψὲς ωρηῴς καὶ βιότου ζέφυροι. (λας. 

Ὶ Αδυλον. 

Παγὸ πἰξ (ῆὸν, ἀἰκαιοον ἐπεὶ λόγος ὅ6] παλαιὸς 

Ὡς καὶ τῷ μδψτος Ὁ πλέον ὅ8) χολή, 
ἘΝΠΝ 



7ο ΑΝΘΟλΛΔ. ΔΙΑΦ. ΒΗΓ: 
ΤΟΥΛΙᾺΑ ΝΟΥ. 

Οἶχος χαὴ παπξη, βιότου γα ς᾽ αἱ δὲ κήϑίοσα) 

Φ φροντίδες αὐιϑεζποις,οὐ βίος, λα πόνος. 

ΕΙΣ ΜΙΣΟΣ, χε μῦς 
Αδυλον. 

Ἑ υὑςέφιός μ᾿ ἐδούμιοιοσεν ὁμιο( χαὶ πσοοῦος ὕπνος, 

Ως »ϑμ,ἔχτξ αἰσοως ὃς δὲ με μὴ χκαλθσας. 

Ωγ ἐδ αἰμιφοτέρων,ὁ νϑὺ ἐῤῥέτω, ὃς 8. ,χϑλείη 

Ϊ λαος, ὠροίων μέτρον δγχηςοίυϑμος. 

ΕΙΣ ΜΗΤΡΎΙΑΝ,. κὸν 
ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ͂. 

Σ τήλζυ μι τρηϑς, μικραν λίθον ἔφερε χοῦρφς, 

ὯΝ βίον," λλαίϑθαι καὶ (ζύπον οἰδμϑυος: 

Ἡ δὲ, τάφῳ κλινθείσοι, κα τέκ]ανε στοῦ δὲι πεσοῦσα. 

ᾧ δύγετε (μἤτξη ὴο χαὶ ἴα φον οἱ παξόγρνοι. 

Αδυλδον. 

Μησριμαὶ πασδολόνοισιν ἀεὶ και κϑν"σ οἰ Φιλοῦ σοι 

ὈΣ ὠζουσιν.Φαΐϊδραν “νῷ χαὶ ἱπεσύλυτον. 

ΠΑΡΜΈΝΙΩΝΟΣ μκοίχεδονος. 
Μ γτϑυὴης δείμώωις ἀεὶ χϑλϑο,οὐσ᾽ Ὡ ἔρωτί 

Ἡ πιος.οἴδου παῦν σωφφονος ἱπαυολύτου. 

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ, κε νας 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΟΥ ὕπατου. 

Μ γήμμη χρὴ λήθη μμέγαι χαηρετον' ἡ υϑὲ ἐπ᾽ ἔροις 

Μ  νήμηΐζοις οἰγαιϑοῖς,καὶ σ᾽, 'ὅχὶ χϑυγαλέοις. 

ΕΙΣ ΜΥΣΤΉΡΙΟΝ, κε υβὲ 
ΛοΥκΚιᾷν ογ. 

 ῥῥύτων ἐπέων ᾿χώοση σφρρηγὶς ἐχικείαϑο.. 
᾿ Κρείοσων γὸ μυύϑων ἢ κἸεαίων φυλακή. 

ΕΙΣ ΜΕΈΜΈΙΝ, τῷ γεξ 
ΑΝ ΤΙΦῚ ΔΟΥ͂. 

Η γραῦν ς δὐξουλῃ δτεοὶ καϊζοϑύμιον ζῶ τὶ, 

ᾧ οἰζξου τὸν τοϑϑ ποδῶν μόμτὶν ἀφρε λίθον, 



γ' ΒΑ ΠΡΟ ΘΟΝ. σι 

Χ εἰρεσι πειροίζουσει καὶ ζῶ βαρις ζωίκα. μιήτὶ 

Η Ἀκλεν εἰ σγ᾿ ἐθέλοι, κουφότερφς πετα λῶν. 
Αὐτὸ 5 Ὡρήοσουσω τὸ οἱ φίλον, ζεὦ ποϑὲ αἱ εἴΐϑιγοι, 

ᾧ οἴξῳ (ς αἰϊσους γεῖρας ἐπεγραφετο. 

ΕΙΣ ΝΑΟΥ͂ Σ, κεκ νὴϊς 
ΑΝ ΕΣ ΣΙΑ ῬΙΛΟΥ.: 

Κ αἰχραναεῖ Σ βα(υλῶνος Ἐχίδρομον ἃ ἀρμὰ σιῖζχος, 

Κ ὠτονἐπ᾽ ἀλφειῷ δζωζα χατηυγασαίμιωυ, 

Κ ἀπὼν τ᾽ αἰωρη μία, καὶ ἡ ἠξίοιο χϑλϑοσον, 

Κ αἱ μέγαν αἰπειναὺ πύρᾳ μίδων κούμοιτον, 

Μ νᾶμα τε μαυσωλϑιοπελώρκον' δλ ὅτ᾽ ἐσειδὸν 
Α ρτεμεεδὸς γεφέων ἀξει λεοτα δῦμον, 

Κ να υϑὺ μϑὺ ἡμαώρωτο πε, χήν ἴδὲ νόσφιν ὀλύμπου 

Α λιος, Το εἰὲν πτὼ ἴοιον ἐπταυγείσετο. 

Τούτῳ, 

Τ᾿ ἐσσαρες αἰωροῦ σι τανυτῆερύγων ἔχ νώτων 

Ν ἴχαι ἰσηριθίοις ιέας αἰϑανατων' 

Α μϑὺ,αἰϑέωδαιαν πολεμοδόχον,α σ᾿ ,ἰφοοϑδιταν," 

Α δὲ, τὸν αἰ λχείδαυν, ὦ σ᾽, ἀφόζξητιν ἀρη, 

Σ (0 καυτευοφοζον γξατῆον πέρος ἐς δὲ γέοντοι 

Ο ὑραγον.ὦ βωμαζ γοῦξ πατρας ἔρυμα. 

Θ εἴη αὐίκα τον νϑὰ ὁ βουφαο»ς: ἃ δὲ " κυπρίς, 
5] -- ᾿ 5) -““ 

Ε ὑγαιμον᾽ θυ κκητίν παλλας, ἀτξέξον ΦοΥς.- 

Δ ΝΑ ΞΙᾺ ποσοῦ! 

Σ τῶρϑο ὀγιῤῥαντοιο ρα ῥϑαμαλαλεθύνα πόντου 

Δ φκόμδυοι τέρϑρος κύπριδοςε ἐμ ας; 

Κ' φαναν τ᾽ ἦς αἰτεΐονισι καταίσκιον ὃς ἀπο γὰ μα 

Ξ3, οὐδ ἀφύοσονται χείλεσιν αἱ λκυόγες. 

ΛΔΡΙΑΝΟΥ βασιλέως Εἰς τάφον πϑμι- 
πηΐου Εν αἰγυτήῳ. 

Τ ᾧ κοῖς δε ίδοντὶ πῦσν; απόρις ἐ πλεν τύμζου. 

ΘΙ 1 



7 ΑΝΘΟΛ. ΔΙΑ Φ. ΕΓΊΓΡ. 

ΕΙΣ ΝΑΥΑΓΙΟΝ, κεν κῖ 
ΖΩΣΙΜΟΥ͂ ϑασίοῦ. 

Ο ὁ μόνον ὑσμμάνησι καὶ εἶν φονόεντὶ κυ δοηυιῷ 
Ῥυομ᾽ Ξὐρφτόλμωου υμὸ αὐαϊξιμϑμοῖς, 

ἃ »λὰ οὶ ὧκ πότου, ὁπότ᾽ ἔσασε γῆα. θοίλοαίοσο, 

Α ασὶς ἐφ᾽ ἡμετέρη γηξαυϑρον σὸμ (δὲς. 

Ἑ ἐμὶ δὲ κὴν πελαΐγή χρὴ ἡ ἐλ  Θονὸς ἐλπὶς ἐ ἐχείνω, 

Τ' ὦ εϑρασέω ἐκ, ἜΣ βιδεκδν Θαγάτων. 

ΘΈΩΘΝΟΣ αἰλεξα)δρέως. 

Ἡ παρος αὐτίπαίλων γε δχίκρανος αασὶς αἰκϑγτων, 
Η φόνιον κυγγοζκῦμα, φέρουσα μόϑου, 

Α λέλον οὐοῆ᾽ ὅτε πῦνγος Ἐ1 Κρόνον ᾿λέσε Φωτὶ, 

Κ αἱ πιχρὺ γαυ τέων ἔπλετ᾽ λγιφϑοείη, 

Σ υζυγίης αἱ μδλ σοι καλον δὲσε Φορτον ἀσ»υσα, 

Ν αἱ φίλος δὐκ)αίων ἀτρις ἔξξωυ λιμϑϑων. 

ΙΟΥΛΙΟΥ͂ ΔΕΘΝΙΔΟΥ͂. 

Ἑ ἐν ἐνὶ κινδυρθοες ἔφυν δύο μυῦρτίλος ὅσῳ, 

Τὸ μϑι, ξγριφευσας,Θν σγ ἐχινηξαίυϑρος, 

Α τ ὅτ᾽ ἐδυσενεως ῥσπιν ̓αἰασίδαι ογ ἔοαν 
Σ ωϑεὶς χεχριμϑμζευ ὑδουτὶ χαὶ πολέμω. 

ΤΟΥ ΛΤΟΥ ἌΤΟΙΚ Δ ΕΟΥ Ἐν 

Ο ὑκ οἷο εἶτε σείκος λέξαιμιί σε, τίωυ ΚΠ πορλοιῷ 
Α ντίπα λοὲς πιφὴν σύμμαχον ὠλισοὐμεζωυ" 

Εἴτε δὲ βαιὸν ἐμοὶ πόντου σκάφος, ἡ μ᾽ "διτὸ γνὰς 

Ο λλυμϑύνς χόρμισοις γηκίον ἐπ᾿ ἠϊόνος. 

λ βέος Ὁ πολέμεις ἔφυνρν χόλον, ον δὲ δκυλαίοσν, 

ἸΝ γρϑοσ' σὺ γ᾽ Ὡ ἧς ύπλον οὖ ἀμφοτέροις. 

ΑΝ ΤΙΦΑΝΟΥ͂Σ. 

ΝΙυὐς λιςρέπηου πλαϊκτον κύτος εἶδεν εἰπ᾽ ἀκ ῆς 

Μηλο(ζότης, βροσυροῖς κύμασι συρεμδρον" 

Χῴρα δ) ἐ ἰπέῤῥιψω τὸ τὸ σ᾽ ἐπεασάσαϊ ἐς ξυϑὲν ὀδιὴς 

Τὼ Οζοδο οὕτω πᾶσιν οἰπηρθαύετο. 

Ν «ὐηο ον δὴ ὁ νοίμεες ἔσαν μόρον.ὦ "δ ἐκείνου 

Καὶ δρυμοὶ χῆρρι πορθμίδα, χαὶ λιμϑύες.. 



ΠΥ ΠΡ ΩΤΌΝ,. . ὦἹἍ 
ΦΙΛΙΠΠΟΥ͂. 

Ν γα ΞΖ ὠνλεσε πόντος, ἐμοὶ σ᾽ ἔπτρεν πάλι δαϊμαν 

Π Ι λαζιδίῳ Φυσιος γῆα ποθϑνοτέρξωο. 

Π αὖος ἰδὼν δέ ἐγὼ δέμας εἰς ἐμέχαισλον ἐλθαν, 

Μ  οαμωερέτης ἐπεξζωυ,ζφόρτος ὀφάλε 

Ἡ γατε δ᾽ εἰς λινϑῥας με ἡ ἔαστήρεν δὶς ὁ αὐνξὰ; 
ΝΝήπιον οὖν γγούν,δύτερον ὦ πελάγ4. 

ΑΝΤΙΡΑΤΡΟΥ μιαχέδένος, 

Α ἰεὶ ϑηλυτέρνσιν ὕδωρ χαχϑν ἤγμασῦγτες, 

ἘΞ φνε"κλεωνίκης πάτο δυῤῥαχίδὸς. 

Π λῶε γὼ ἐς σηιὸν κ᾽ νυμιφίον' οὖν δὲ μελαίνῃ 

ᾧ ορτίδι τέων ἕδης μοῖραν ἀπεσλαίσα». 
Η ρὼ δέλων,σύ μϑὺ αἰέρᾳ, δυηΐμαιχος ΝΕ 

Νυμιφώωυ, οὖν ποιύφϑις ὠλέσουτε τα δίοις. 

ΑἸΜΙΑΙΑΝΟΥ͂ γικακέῶς. 

Α(αάλε χφμερίου με κατέκλυσε κύματα πόντου 

Δ φλαιζευ,νεκύων φόρτον ἀἰμειψα μϑμιίω. 

Αἰ ἰδέομ(ϑι (Θϑείσει" τί μοὶ “πλέον ὅρμον ἱκέοϑαι, 

Δ ϑυουδῤη φωνν πείσματα δοσορδίων; 

Κ ὠχυϑ με λέρριτε βαρὺ σκαίφος. ὦλεσαι φώτας, 

Ὡ λεσα:γαυνορὶ σ᾿ εἰσὶν ἔσω λιρμδρος. 

ΦΙΑΙΠ ΠΟΥ͂, 

Ι καξίζω Ο παίεος πλώων ἃ λα, ννὸς ὁλιοϑῶν 

Δα ἀμὶς ὃ γικϑιρέτου, ̓ούπατσιν εἰς πέλαρρς. 

Πολλαὶ πατὸὲρ δ) ἡ δῷ “Ὡρὸς αἰϑοαιγατοις, χὶ ἐς ὑδὼρ 

Φλ  εδ αΐο πέκγου κύματα λιοσόμδμος: 

Ὡ, λεῦο οἹ οἰκίξως δὶ βρυδείς. χεῖνο δὲ πεΐξες. 

Ε κλυεν δὔράων οὐδὲ πάλαι πέλαρς. 

Απολλωνιδου. 

Κ εἰ πότε δινηφς ἀφοίος πόρος, εἰπὲ ϑάλαοσω. 

Ε ἰχαὶ εἰ" γκοόνων ἤμασι χλαυσόμεϑα,; 

Α λκυόνων, εἧς πόντος ἀεὶ ςπηρίξζατο κῷ μα 

Ν ἁδεμον, ως κρίγαι γέρσον αἰπιφοτέρζωω.. 



χα. ΑΝΘΟΛΙ ΤΑ ΦΕ ΕΥ 

Α λλὰ χαὴ ζιύϊ και. γγεῖα, χαὴ ὦ δίγεοσιν οὐπήμων 

Α ὑχεῖς,σεό φόρτω δύσας Ῥνοιτουϑμίυ. 

ΒΑΣ ΣΟΥ. 
Ο ὑλόυϑμα, νύξοσι καφη δίδὲς, ἀ! ποτεγόςον 

Ὁ λέσα!' ὑῶν, καὶ ςύλον ἰλιολᾶν, 

Π υρσῦς ὅτε ψεύςης εἈϑοίης δυοφερώτερφι γυκΊος 

Η Ψεσέλα,τυφλή σγ᾽ ἔδραμε πᾶσα ἔπι 

Χ οιραίϑευς ἐς πέτρας, δλυαοῖς πάλιν ἴλίος ἄλλη 

Ἑ πλετο,χαὶ δεκέτοις ἐγϑροτέρη πολέμωυ. 

Κι αἱ τίωὺ μϑδρ τότ᾽ ἐπαῆρσοιν,αὐίκητος δὲ κα φυρόίε 

Ν αὐπλιε.σοὶ ὃ πὸ ἑλλας ἔκλαυσε δεύκρυ. ! 

ΑΡΓΈΝΤΑΡΙ ΟΥ. 
Ἑ,ϑραύςϑης ἡλξα Ὁ οἰγοπύτῆσι λοίγέωυε, 

Ν υδύος ἐκ πασυς γευα δ βρόμιον. 

Τ᾿ ηλοῦς τι λίθος εἰς σε βαρύτονος,οἷαι κεραργὺς, 

Οὐ ὑ δος ὧν χέρα, δλλαὶ δίωγος ἔξ. 

Ηνὃ ̓ϑρν Ἐχι (οὶ, κὶ Ὄ σκώμματα πολλὰ, τυπείσης, 

Κ αἱ πολες : δ ὁ ἑτάρων γίγνουϑμος φυρυζος. 

Οὐ, ϑρώυῶ σε λοΐγωυε, τὸν δα ςφῆρφ, πεκϑῦσοιν 

Β ἀκιχον,ἐ πεὶ σεμέλη χαὶ σὺ πεπόνθευτ᾽ ἴσαι. 

ΦΙΑΙΠ ΠΟΥ. 
Κ λαοϑείσης ποτένηος ἐν ὕδασι, δῆσαν ἔθεντο 

Δ ἰοσοὶ ὑπο μιριεύῃφ αὔρναίεϑροι σειγίδος. 

Τύψε μϑὺ αὐταρϑρης πεισίφρατον' οὐ νε μμεσητόνγ' 

(Η , ΝῚ ΠΩ ψυχπε)δνλ᾽ ἐμέλησε δίκη. 

Ν ἡχελὸ ὁ μϑμ, τὸν ἐ εἴλεκύων ὅδιος. πϑυολγαίφωρ 
Χ ἡρων οὐσὴ ὑγρῷ παύεται ον πελφῳ γῆ. 

ΕΙΣ ΝΑΥ ΙΝ ΤΓᾺΥΝ; 

αν 
ΑΝΤΊΠΑ͂ΤΡ ΟΥ. 

ΓΤ ἀφωρότης Φρχιπαῦ;: ὅτ᾽ οὖν νούσοιο [ϑυρείης 
Α τὶ λιποψυχέων ἔ ἐῤῥξον εἰς αἴδυ, 

Εἶπε τα ψίεοσιν,ὦ φίλᾳ πέκγα, μοίκελλαν 

Κι αἱ τὸ Ρροτρητίωὼ φέρζατε μοι βιθτν. 



ΒΒ. ΠΡ ἘΌΝ. ως 

Μ᾿ σφφδηερῆς αἰνᾷτε πόνον φονόεντοι ϑαι λοίσσος, 
Κ αἱ βαριω ἰτηρηςναυϊιλίας καί μκατον. 

Ο δσὸν μιητζυηὴς γλυχερωτέρη ἔστλετο μήτηρ, 

Τ οσον οἷλθς πολιῆς “γοῖγα. ποθηνοτέρν. 

ΑΝ ΤΙΦΙΛΟΥ͂ βυζαυπίου. 
Τὸ ΠΑ τρτὴ γεωΐν Ξργλγε,σὸ ̓γὃ δρόμον ηὗρᾳο πόντου, 

Κ αἱ ὑψυχας αὐδρων. χέρδεσιν ἤρέλισεις, 

Ο ον ἐτεκίηνω δόλιον ξύλον, δὶ εἰνῆχᾳς 

Α νϑεϑίποις δαινάτῳ κέρδὸς ἐλείγέμδιον. 

Ηνόντως μερόπων χρύσεον γρος, εἰν στὸ χέρσου 

Τ᾿ ηλόθεν ὡς οἴδνς πόντος ἀπτεξ λέπετο. 

Τοΐ ὐτν. 
Τ᾽ λαῦχϑς ὁ γξοσαίοιο ὀχ πλώοισι ὁδηγὸς 

Γ΄ ορθμοί χαὴ ϑα σίων ἔξ οφος αἰγιθμεῖ, 

ΤΠ ἐντου Ὄοτόδυτήρ Ἐχιδέξιος οὔποτ᾽ ἔκγωοτε 

Τ λαζονϑρν ςρωφών πηδεώλιον παλάμῃ, 

Μ υφλετὴς, αἱ λίοιο βίου ῥαχος" οὐ) ὅτ᾽ ἔνϑνε 

Θ νυσχῴν͵ ὠχῆὸς ἔξν γηδαιλέης σθρυιδὸς. 
Τ οἱ δὲ χέλυφος ἔχρισαν ἐπ᾿ αὐεξι, τέφρᾳ γλαιὸς 

ΠΙ λωσν ἐπ᾽ οἰχείης εἰς αἴδῶυ ἀκάτου. 

ΛΕΘΩΝΙΔΟΥ. 

Ο πλόος, ὡραῖος. χαὶ ὴ γὸ λα λαγεῦσοαι γελιδὰν 

Η δ »ἀἐμιξλωχεν, χὼ εἰς ζέφυρον" 

λΛ ἡμῶνες σ᾽ αὐλαῦσι: 'σεσίγηχεν δὲ θοιλαίοσο 

Κ ύμασι χαὶ τι ̓πνδίματ βεαοσοιδμη, 
Α ἱκύρας αὐέλοιο, χαὴ ἑλχύσοιο γύαμα, 

Ν αὐτίλε, καὶ σπλώοις, πᾶσαν ἐφεὶς ὀθυγζωυ. 

Τ αδϑ' ὁ ωρίηπος ἐγὼν ἐχττέλλο μοι ὁ λινϑυίτης 

Ανϑεσφ᾽ ὃς πλωφς πᾶσαν ἐπ᾽ ἐμιπορίζκωυ. 

ΑΝ ΤΙΠΑΊΤΡΟΥ σιδωίου. 

Α κι ιϑῆορ ῥοῦ) γηὶ δ Ῥόμος" ΟΣ εἰ ϑοίραοσω: 

Γ ορφυρά Ἐομερὴ φεικὶ ϑραοσο νϑέη. 

Η Ὁ, δὲ πλαάσσει ϑὺ ὑπωροφα γυράγε λιδῶν. 

9) ἰχία, λᾷμαγων “ἢ ἀζρα »»ὰ πεταδᾳ. 



“26 ἈΝΘΟΛΙΔΑΤΑ Φ' ἘΓΊΡΡ. 
Τοιεκῳ μιρρύσαιοϑε ὀφέθολα πείσγκατα γαῦτοι, 

Ε λχετε σὴ, ἀἰκύρας φωλάϑας ἐκ, λιμνϑύων. ἡ 
Δ εἰφεα σ᾽ δὐὐφέα ποφϑζονίζετε. 2.22} ὁ ὡρίηπος 
Υ μιν ογγορμέταις ποὺς «ϑέπω βρομίου. 

ΜΑΡΚΟΥ͂ ΑΡΓΕΝΤΑΡΙΟΥ. 

Λ ὅσον Ὥστ ϑύορμων δὸλ μα Ὡρυ μνήσιαι γηωῦν, 
Εὐ ὕχφοχα. σὴ; ἀκ πετάσας λώφεα, πογγοπερᾷ, 

Ἐ μίπορε. χἀμῶνες γ αἰπέδραμον, ϑρτὶ ̓δὲ κῦμα 

Ἰῷ λαυχϑν ϑηλεοωύᾳᾷ Ὡρυὺ “ως ζέφυρος. 

Η δὲ χαὶ φιλότεκψος αἰπὺ τραυλοθίσι γελιδὼν 

Χ είλεσι καρφίτζου στηλο δὸικεῖ ϑούλαι μον. 

Ανϑκα σγ᾽ αὐτέλλοισι χτὶ χϑύγα. το, σὺ φριήπῶ 
Γ φουϑυος, πάσης ἅ «ὐ]εο γαυτϊλίης. 

ΣΑΤΎΡΟΥ ΘΥΙΛΛΟΥ͂. 

Η͂ δὲ πηλοδομεῦσι γελιδῦνερ, ἤδη αν οἷδ μα 
Κ ολητοῦτεηι μαλαχας εἰς ὄλνας ζέφυρος. 

Η δὲ χαὶ λᾳμῶνες Νὴ πεταίλων ἐχέαντο 

Α νϑεα, καὶ τρυχὺς δῖγαι μκέμιυκε πόρϑς. 

ἐΣ χοίνοες μηρυεοῦε ἐφ᾽ ὁλκοίδα, φορτίζεοϑε 

Α [κύξας, καὶ πὸϑ λοφος ἔφεοϑε κοίλοις. 

Τ᾿ αἱ ὑμῖν πλώοισιν ἐπ᾿ ἐμπορίζωυ ὁ πρίηπτος 

Ο λυυϑμορμέτης γαυτίλίη γρωφομσί. 

ΣΑΤΥΡΟΥ. 

Ἡ δι μϑὺ ζεφύροιο πλοητοχϑυ ὑγοϑν ἀημα 

Η ρέμα λφμῶνας πγεῖᾳ ἐπ᾿ αὔϑοκϑμοις, 
Κι εκροπίδες σἹ᾽ ἡγεῦσι,γα. λέων αἴη δὲ ϑούλοιοσοω 

Μ ᾳ4Ἐδιαᾳ,κρυεραῖν ἄτρομος ἐΐξ αὐέμων. 

Αλλ ἴτε, δαρσειλέοι ὠρυμφψήσια λύοτεναστοαι, 
ΤΠ ἔσγωτε σ᾽ δὺ Ἰερύγων λεαή]αλέας φολίδας. 

ἐν ἴγ’ ἐπ᾿ ἐμυπορίζευ πίσεεσοι γϑρζεντὶ φριήπῶ, 

τε δὺ λιψϑύων δι μονι πειϑύνϑμοι. 

ΑΡΧΊΟΥ. 
Τ᾿ οὔδέμε κυμαυτοπλῆορς δὴ σχοπέλοιο ρίηττον 
Ν αὔτοι οϑρπικίου στο πόρου Φύλακαι. 



ὴ ἘΒΑΒΑΙΠΡΩΤΟΝ. 57 

ΤΠ ολλώχις ὃς ἤϊξα ζχὺς "ρολέοεσιι Ἑρωρὸς 

Ξ Ξ4 γε, χτ᾿ ὠρύμνης ἡ δχυὺ ἄγων ζέφυρον. 
Τ οἰοὔεχεν οὐττ ̓ άκμιοσον, υαῦν Ἀιμερ)ὸτ ἐπ ἐχιδο ἡ 

Εἴωρος α,ϑρήσᾷς βωμὸν ἐμιὸν ξεφαίων, 

Α λλ᾿ αἰεὶ ϑυόοντα χαὶ ἔμιπουφον. εἰν σὴ ἑκατόμι ἔν; 
᾿ Ὑ ὁοσον, όσον Τι μὴ δοῤμοσιν αὐδούνεται. 

ΑΤΑΘΤΟΥ φολάςίκού. 

Εὔδζ »ϑὺ πόντος πορφύρετειοὐ γὃ αήτης 
Κ ὕύματα λδυχα)νᾳ φοακὶ γδραοσόνϑμα. 

Οὐκ ἔτι 3 ασιλαίδεοσι αἰξεκλασθεῖσα ϑοίλαοσο, 
Ὲ μιπαλιν αἰτωπὺς (σδϑς βαϑος εἰσοίγετωι. 

Οἐζέφυφοἱ πνείοισιν" Ἐχιτούζᾳ δὲ χελιδὼν, 
ή 4 αὐ φέσι ΧΟΛΉ ον πηξα νϑὺν θα λά μον. 

Θ αὐρσᾳ γαυιλίης ἐμιπεῖρο με,καὶ Ὡἴϑο σύρτίν, 

ἘΚ: ἂν “δαὶ σιχελιχὴν ποντοπορὴς χροκα λέω. 

Μ ομῶον ογορικίταο “πϑὶ αἱ βωμοῖσι τορι πεδὺ 

ΗἩ σκαρεν," βῶχαᾳς φλέξον ἐρδυϑονϑίοις. 

ὙΓΑΥΛΟΥ ΣΙΔΈΝΤΙΑΡΙΟΥ: 

Η δὲ »ϑὺ ζεφύφοισι μεμκυχότο χόλπον αὐοίγ, 

Ἑ ἰἀροὲ δ λείμων ϑελξινοοιο χάεις. 
Α ΡΤ! δὲ δουρουτεοισιν ἐπωλίςϑησε κυλύνδγοις 

Ο λχας, ἐπ᾿ ἠϊόνων ἐς βυθὸν ἑλχευϑύν. 

Λ αἰφεα κυρτώσθρμτες ἀταρίξέες ἔξιτε γαῦται, 
᾿ν ρμωὼ οὐμιοιξαϊης φόρτον ἐς ἐμιποείης. 

Π κἐς νὲσὶ ωρίηπος, ἐπεὶ ϑετιν ϑύχομϑη ἐὴ 

Η Ἰλιείεον παΐϑος ξφνοδῦχον βρομίου. 

ΘΕΛΙΤΗΤΟΥ ορλαεῖχού. 

Η δὲ καλλιπέτηλον ἐπ᾿ ̓ δὐκάρποισι λοχείαις 

Δ ηἱον ἐκ ῥοδέων αὐδοφορᾷ: καλύκων. 

Η ὃ ἐπ᾽ αἰχρέμίνεοσιν ἰσυζυγέων κυηξρίοστων 
Μ ουσομιαυὴς τέῆιξ ϑέλγ4 εἰμαλλοδέτζωυ, 

Καὶ Φιλόποως ὑπῦύττίοσο, δόμοις πευξασαι γελιδῶν, 

Ε κορνα πηλοχίτοις ξφνοδεχεῖ ϑαλᾳ μοις, 



“ὃ ἈΑἈΝΘΟΔ. ΔΙΑ. ΕΠ ΤΡ. 

Ὑ πρωῤφ δὲ ϑυύλασσω Φιλοζεφυρφίο γα λζεθης, 
ΝΥ ποφόρφιςνωτοις, Ὁ δζᾳ πεπῖα νϑύης. 

Ο ὐκ ἔχὶ Ὡρυμναβρισικα ταιγίζουσον χϑρύμιζοις, 

Ο ὑκ ἔχιβηγμίνων ἀφρὸν ἐρθυτο νϑύη, 

Ν αυτέλε, ποντοκἐέδὸντὶ χαὴ ὁρμοδὸτὴ οι ωριήπττο 

Τ δυϑιδὸς ἢ τοίγλης αὐ )εμθεοσὸμ ἵτεζυ, 
ΗἩ σκοαρβον αὐδυνεντα χρυ οὶ (βωμιοῖσι πυρώσαιε, 

Α πομος ἰογίου τέρμα. δα λρίοσοπορά. 

ΕΙΣ ΝΗΉΑΣ, κοὐ νς 
ΖΗ ΔΘ ΤΟῪΣ 

Ἐ κλαοϑέω Ἰχ γῆς αὐέμω πίτυς" ἐς τί μἐ6 πόντῳ 

Σ πέλλετε,νανηλον κλιῶγα, σδ 3 γαυτιλίης ; 

Τού τύ. 
Ἑ ς τί πίτέζω πελαὶγή πιφεύετε ορμιφωτῆρες, 

Η «πολες ἐξ ὀρέων ῥίζαν ἔλυσε γότος ; 

Α ἴσιον οὐκ ἔσομϑῳ πόντου σκάφος »ἐγθρὸν ἀήταις 

Δ ὠγνδρέυν᾽ ο χέρσῳ ζμλὸς οἶδα, τύχας. 

ἈἉ δεασοτον. 

Ἁ ῥηϊπαγὴ ῥολιησιν ὅπ κροκαϊλυσί μενῆα, 
Καὶ μήπω λδροποῦ κύματος ψαρδώαυ, 

Ο ὑσγ αὐέμεεινε Θχύλασσα" Ὁ σὴ, ἀλγριονἐσλήμμμυρ 

Χ εὔμια, χαὶ εὑ σαϑεραν ἡ Ἵρπασεν ἠιόνων, 

Ο λκαδου, τῇ δείλαιος ἀεὶ κλιόγος, ἢ γε τὰ πόντου 

Χ ματα κὴν χέρσῳ λίγεια, κὴν περογή. 

ΚΥΛΛΗΝΙΟΥ ΠΕΤΙΑΝΟΥ. 

Οὔπω ναῦς, ὁ θλωλα: τί σ) αὐ πλέον, εἰ ξυϑὺν ἔγνων, 
Ἐ τλυν; Φεύ πάσαις ὁλκοίσι μιοῖδφε κλύδων. 

Τοΐαυτψ, 
Α ρτί με πηγϑυνδῥίωυ εἰ αἰκαίτου δόπιν ἔασασε γείτων 

Γ΄ ὅγτος, κὴν γέρσῳ εἰς ἐμεὲ μρηνόυϑμος. 
᾿Αὐδέασοτοι. 

Εκλαρϑίω αὐέμοισι πίτυς" τὶ με τούχετε γα, 
Ν αὐηγῶν αὐέμων χερσῦϑι γάνσαμδιίω; 



αὐ αν ϑ δι ὶ τ ἢ ΟΝ ἜΜΡΥΣ 

γ 5 ΕΒηλι ΠΡ ΩΥΣΘΝ, 79 
ὦ ᾿ς Αδέασοτιν. 

Ο ὔρεσιν εν δὸλυχοῖς λων 9. διὸ πίττωο ὑ ἐτίος κι 
Π οὐῤῥιζον γαίης ἐἰξεκύλιοσενόηος. 

Ἐνϑεν ναῦς μμόμζωυ͵ αὐέμωοις παλιν ὄφρα μαάχωμᾳι, 

Α νεϑεῷ ποι,τύλμος οὔποτε φάδουδροι. 
Αδὲλον, 

Τ ἰγηέ με τίω αὐέμοισιν ϑλώσιμον ἡ λεὲ τεέχίων, 
Τ᾿ ζωῶδὲ πίτυν πεύχᾳς νῆα ϑοι λᾳοσοπύρον; 

Ο ὑσγ᾽ οἰωνὸν ἔδα σους “τὶ βορέης μ᾽ ἐδίωξεν 

ἐδ νεϑονί; πὼς αὐέμιις φϑυξομαι ἐν πελαγο: 

ΑΝ ΤαΦι Οὺ βυζαγτίου. 
ἍΜ υοία μετεήσοισοιν αἰ μετεύποιο 90 λοίοσης 

Κύματα,χαὶ χέρσῳ βαιὸν ἐράσοι νϑιζωυ, 

Ὡ λεσεν οὐχὶ θαίλασσαι νεαῖν Φόζξος,θνν Ἐχὶ γαίης 

Ἡ φωῦφος. τίς ἐρᾷ πόντον αἰπτιςότερον ; 
Ἑ νϑενἔφωυν ΘΛιπόλωλαᾳ πον ἠϊόνεοσι ὃ χεῖμα! 

Χ ἕρσῳ τίω πελάγεις ἐλπίδα μεμιφορϑύη. 
ΣΈΚΟΥΝ ΔΟΥ, 

Ο λχαξα μέζήτου πελόγεες αὐύσοισοι χέλθυϑον, 
Καὶ ζσαχις ϑφοποῖς κύμασινηξα μϑβη, 

Η ν ὁ μέλας οὔτ᾽ ὅρος ἐπόντίσεν͵ οὔτ᾽ (71 γέρσον 
Η λᾶσε ΧΆ μεείων ἄχειον οἴδιμα νάτων, 

Ἐνπυρφὶνιῶ ναυγοϑς ἐγὼ αϑονὶ μέμιφομ ἀἰπίςῳ, 

Νιῶ “ηὐς ἡ μετέρης ὕδατα διζομδμη. 

ΛΕΩΝΊΔΟΥ ζαραντνου. 

Ο λκάδο πῦρ μ᾽ αἰέφλεξε, τέσην ἀ λα μιετεύσαισαιν 
Εν ἀϑονὶ τῇ. πάνχας εἰς ἐμέ χειρα νϑμη. 

Ην πέλφοος διέσωσεν ἐπ᾿ γἰὐνας- δλλὰ θα λαοσης 

Ὑ δὲ ἐμὲ γήνα νϑέῥω δδρον ἐπιςοτέρξυ. 

Ἰουλιανοῦ ἀπὸ ύοδχων αἰγυτηίου. 
Ολχας ὕδωρ παδοφυοοῦσα.πολυφλοίσζοιο ϑιι λάσ 

Ε ν Αϑριὸς ἀϊκοίνα)ς ὥλετο μηπερίαις. (σ»», 

Ϊ σα »ϑίῶυ δ πυρσὸς ἐπίφλε) εἰχαιολϑίη δὲ 

Δ ες ϑυέων ὑδούτων συμμαχίξω ἐκαλά. 



8 ΑΝΘΟΛ, ΔΙΑΦ. ἘΠΙΓΡ ἂ 
ἈΝΤΙΠΆΤΡΟΥ ϑῳῆκλϑέ. : 

Ὑ δὸ μικρζω με λέγουσι, ὁ σέκ ἴσαι ποντο πϑρϑυσοις 

Ν αἱσὶ δελονῳ ὠτπξομον ϑπλώκο. ΣΕ 

Οὐκ ᾿ἀπόφημα εἷ, ἐγὼ βρῳχο, ἅ σκαίφου, δι 35, 

Τ' εὐὶισον.οὐ μέτρων ἡ ὑκρίσιερδολ τύχης. 

Ε ζω πηδαλίοις ὁ ἕτερῃ, πλέον. ὀλο δ ἀν 

Θ αὐσος" ἐγὼ σ᾿ εἰἴζωυ δα! μόσι σωζονϑέη. 
ΑΝΤΙΦΙ ΔΛΟΥ. 

Ύ λοτόμωι πειύσοιοϑε νεαΐν γλδριν᾿ Οὔκ ἔπὶ πεύχῃ 

Κ ὐματος, δλλ ἤδυ ῥινὸς Ἐχίξοχαβ. 

Γ ὀμιφος σγ ἐκ ἔτι χα λχὸς οὖν ὁ λχοίσιν, δ δὲ σίδηρος, 

Α λλὰ λίνῳ Οίγων δ μονίη δέδεται. 

Τ αἑ σγ᾽ αὐταὶς ποτὲ πόντος ἔχφ γέας͵ ἄλλοτε »»αα, 

Γ γκΊν μα ξίτίωυ Φύρτον ἰάρουϑμας. 

Αργω ἡ αϑὼ σπεοτέροισιν οἰοίδιμος: διλὰ σοι ίνῳ 

Κ αἰϑοτέρζον πῆξωι παλλας ἔγϑυσε ὅσπυ. 

ΜΑΙ ΚΙ ΟΥ, 

Ν᾿ αε ἱερϑκλιείδυς ἔσχεν σύγξηρον,ὁ μόπλοιωυ, 
Τ᾿ δὺ αὐτίω ζωῆς χαὶ λειγάτου σεεωοδὲὸν, 

ΠῚ ιςήν ἠδυξολοιῶτ σεουέμεπορϑν. «οὔτίς ἐκείνης 

Π᾿ ὠποτ᾽ ἐπέπλωσεν κῦμα ϑιχαιοτέρη. 

Γ ήδᾳος ἄπρας ἔξοσκε πονδομϑιον εἶν ἶτα Οκι γόνος 

Ε κΊέδσασεν" σεῤυέπλω σ᾽ ἀλοι χαὶ εἰς ἴδω. 

ΑΝΤΙΡΑΤΡΟΥ. 

Γ' ὕῤῥος ὁ μοιωυερέτης, ὀλίγῃ νηὶ λεπῆ αἱ μιουπεύων 

ᾧ υχία, χρὴ τιδιχίνης μφηνίδους οὐκ, καϑέτου, 

Ἡ ̓ ὕνων δ σοτῆλε τυπεὶς, κα τέδδυπε κεραυνῷ. 

Ν ηἰ δὲ ασδὸς αἰγια λοι ἔδρα νϑῳ αὐτομοίτη, 

Α γελίζω ϑκίῳ χαὶ Χιγφυϊ μιζυσυουσω. 

Κ αἱ φεοίσεν, Ἐὐργώϊωω σγ᾿ οζρ ἐπόθησε θ5πιν. 
Αδυλον. 

Η ναῦ ς κε ἔργων κύωριδὸς γρμιφουυϑρη, 
Π εἰς πον μαρχέω πόντον ἤλυϑον ϑεού. 

Α νὴρ γὸ ὦ ὡβὴς μ᾽ ἔμπορος τεκίγνατο,. 



αὐ ΓΝ οἱ ἂν “᾿ 

ΕΒ ΑΙ ΠΡΩ͂ΤΟΝ δι 
Κ ῥηέσας ἑταίρζωυ εἰμὶ γὸ πᾶσιν φίλη. 
Ἑ μξαμε ϑαῤῥαν"μιαϑον σῴα αἰτῶ βαριωώ. 
Ἑ λϑόγτα δέχομφι᾽ πόρτα βαςαΐζω ξένον. 
Ὡ «ποτ᾽ ἔχ: γαίης, οὴν βυθῷ μ᾽ ἐρέοσετε. 

ἘΣ ΟΥ̓́Σ κού ς 
ἈΠΟΛΛΩΝΙΔΟΥ͂, οἷδὲ, ΑΝ τι- 

ΤΑΎΡΟΥ. 

ΕἸ με πϑιροοίοισιν ἔτὶ πλαζεοϑαι αἴήταις, 

Η λυτοῖ φῆναι μ(θ}αν ἀλωομϑρη. 

Οὐκ αὐ “χητοσξευζωυ τόσον ἔςενον. οἱ ἐμὲ δ λζωὺ, 

Ο οσαης ἡ δὐὼν γηξσὶ «ἰραπλέομαι, 

Δ ἥλος ἐρημαίη, δ παίλαι σέξας, ὀκψ{, πρὶ ὑρῆ. 
ΔΛ ηπῶ, δλλ᾽ οἰκίκο τίου σγ᾽ ἐπέθηκε δίκην. 

ΑΛΦΈΙΟΥ μιτῦλξωώου. 

ΔΛ τοῦ ὠδίνων ἱερη «οφὲ, τίω αἰσεάλδυτον 

Αἰγαίῳ κρογίδὴς ὡραἰσουτ᾽ οὖν πελοὶγ4, 

Ο ὑνύσε δᾷλαζωυ μα ϑεοις δέασοινα, βοήσω 

Δ αἰμονας, σ᾽ εξ Ἀθη οἷς ἔψοικ(α! αὐτίπάτρου. 
Ο λξίζω “ἢ δτί φῖζξον ἐδέξαο,χαὴ μετ᾽ ὄλυμπον 

Αρτεμις Οὔχ ἄλλζω ἡ σε λέγ παπείδω. 

ΑΝ ΤΙΠΑΤΡΟΥ. 

Κ λφζὼὺ οὐκ δἰσόφηαι, σὲ γὸ ασοοπαίροιϑεν ἔϑνχαν 
Κ ληζεοϑαι “ὔἸζω οἱ πῆγε βορνϊαδευ. 

Αγλὰ χαὶ ὀρτυγίζευ εἶχε κλέος, ομῶομα “γ᾽ αὐτῆς 

Η ρει ῥιποίων ἄποις κἰ ἰθθορέων. 
Νεῦ δὲ σὺ υϑὺ ζωῤς κα ξὴ σέκ ἔτι. τὶς χεν ἐωλπει 

ΟΝ οϑα) τέωου δέλον ἐρημοτέρζεν ; 

ἌΝ ΣΙ Δ ΟΥς 

Η τερεξινϑώδυης ὀλιγαμεπελος, οἷαί τε βαι 
Ν σις, δλλ᾽ ὁμαλὴ πᾶσοι καὶ οἰςύφελος" 

Αἱ ογ᾽ χοῦ, μεγάλαι τε τὸ δρέες, δλλ᾽ Ἐχι πουλὺ 

ΝΗ ρηχεῖα" μεγεῆ σϑτο πὐξ οσοτεραι. 

Κ'ὶ «ρποῖς καὶ ςα δίοισιν ἐρίζουδυ σε οὲ Ν᾽: αὐλαξ 

Ἀ ἰγύπηου, λιξυῆς Μψαάμμου Ὀχιςρέφεται. 

Ἐν 



ὃ2 ΑΝΘΟΛΔΛ. ΔΙΑΦ. ΕΤΕΙΓΡ. 

Το αὐτῷ. 
Ως πεῖρος ἀδίου, γεοῦ καϊτοιρος ἡ ἡ ῥοιδὸς εἰμὶ 

Ν᾽ ὥσος ἶσον σγ᾽ αὐγῶ Ὁ φέγίος στ᾿ ἀμφοτέρων. 

Η δ; σξωνυνϑύαν με γέα κατεφώτισεν ὠκίϊς, 

Α λιε,καὶ τοο οὶ σὸν φέγίος ἔλαμψε νέρῶν. 

Π ὧς εἴπω ; μι μέλλον ὀφείλομκφη;ος μϑῥ,ἔδῳξεν 

Ἑ ξ ἱλός᾽ὃς σγ ἤ δὴ ῥύσαιτο δυομϑρζωυ. 

ΕΙΣ ΟΙΝΟΝ, δ 
ΑΝΤΙΤΑΤΡΟΥ. 

Ὑδατος εἰκρήτου κεχκορημϑύῳ ἀαι τ δοιςας 

δις "Ὁ ἐμοὶ; χοτεων βούκιχος ἔλεζε ταδὲ, 

Ε ὕδ4- ἄξιον ὕπνον αἰπειϑουϑύων ἀφοϑδίτῃ. 

Ἑ ἰπέ μοι ὠνήφων, πάει ἱ ἱπαολύτου ; 

ἩΡοΣ αρθ (4 μή τι παινης φὐλγΐϊκιον.ὦ ὡςὸ μϑὺ εἰπων 

Ω χεν' "ἐμοὶ σ᾽ Ἔσο τῇ; Οὐκ τὶ τερπνὸν ὕδωρ. 

ΦΙΛΙΠ ΠΟΥ. 
Ἑ ὑβευλέα πλωτόμὴν μὲ νοτου βαρυλαίλῳπες αὖραι 

ζῃς ἐἷξ αὐτῆς ἐξόρεσαν δωπέδιῳ. 

ΔΛ υσαυϑμη βοφιμίῳ σ᾽ ἔφην παλιν, μον ἔχουσοι 

Χ εἰματὶ χαὶ θα λπει, τὰ δ[9ς ἡδύπερον 

Ο λλυμϑρη σ᾽ ἔζησαι" μόνη δὲ πιοῦσα, λυαῆον, 

Α λλων κλινουϑύων͵ ὁ ρϑοτέρη βλέποιφι. 

ΜΕῈΔΛΈΑΓΡΟΥ. 

Αἱνύμφαι τὶ βάκχον, τ᾽ οὐκ πυρφοηλαθ᾽ ὁ κοῦρος, 

Ν ἰψαρ κι πῦρ τέφρης ἀρτὶ κυλιόνϑμον. 

Ὑ ὄνεκα σεζνύμφους βεύμίος φίλος" ἦν δένυν εἰργης 
ΜμΜ ἰσγέοϑο, δέξῃ ἡπῦρ ἐπὶ χαμάϑυον. 

Ἐν πο Χο τ λυῆαλού, 

Α ργυρέη χρζωυίς (με τὸν οὐχέτι μβδικρ κα βοῶνται 

Β τρανὸν οἰγηραὶς ἔδέν αἰ ποῦ σας ϑσιν. 

Κ ῴμᾳ σγ ὦ νύμφαι κείνας φίλος, σσεἰὰ λύαλφῳ, 

Εαϑρυοεα᾽ αἰμιφοτέρων λυόμυϑμος σπιρόσι,. 

Ο τ ποτ᾽ εἰς δίθνυσον ἐκώμασαι. Φεῦ; τίνες ὕδωρ 

ΠῚ ῥουσι, μμίζου σωφρφνα, μϑηνόνϑμοι;;, 

ΨΥ μ“: 

᾿ 

᾿ 



ἜΒΑ, ΠΡΩ͂ΤΟΝ. 8) 
ΤΟΥΛΙΑΝΟΥ βασιλέως εἰς οἶνον 

Ὡσὸ νὰ 

τί Ν αι εἷς δίόνυσε; ; ΓΝ "γὸ τὸ ἰληδεα βακχῶν, 

ὲ σ᾽ Ῥθπιγιγνάσκω: τὸν δος οἶδα, μένον. 

Κ Ἢ γέκϊαρ ὁδωδὲ- σὺ δὲ, τραορυ.ἢ ῥ βαΐ σε κελπὶ, 

Τὴ πενίῃ βοτεύων, τενξαν στ ἀςα χων" 

Τῷ σε γοὴ ᾿καλέφν δυμυήτεῖον, οὐ δ[ονυσον, 

Ἷ υρο'λυὴ μᾶλλον, χαὶ (δόμον, οὐ βρόμιον. 

Α ΛΚΑΙ͂ ΟΥ. 

Ο ἦνος χαὶ κενζζωυρον Ἐχέκρατες, οὐχί σε μοεῶον 

Ὁ λεσεν, σ᾽ ἐξρυτέωο καλλίου ἡλικίζω. 

Οντῶως εἰμ γαβωνὸ ὁ μογήμμιατος͵ ᾧ σὺτ πάχιςα, 

Τ ὡδαὐτἰω πέρεψαις ἐξ ἀἴϑεω πσοϑποσιν. 

ΝΙ ΚΗΡΑΤΟΥ. 

Οἷς κι φαρίεντί͵ μέγας πέλά ἵ ἵσπαος ἀοιδὼ" 

ἢ (" ,δὰρ ὭΣ: πίνων, κα λὸν τέχοις ἔπος. 

Τ αὖτ᾽ ἔλελιυ δ᾽ ὁῦσε͵ αὶ ἔπνεεν οὐ. ἑγὸς αἰσκοι 

Κρατῖνος, δλλα πόωτὸς ὁδωδὲν πίθου. 

ἢ: οἰγὸ εἴ σπῦ φεφανοῖς μέγας ἔξρυεν,εἶγε δὲ χιοσῶ 
Μ έτωπον, ὡς εὖ χαὶ συ, χεχροκωμϑίον. 

ΕΙΣ ΟΡΝΙΣ, κιὸ δὶ 
ΑΡΓΕΝΤΑΡΤΙΟΥ͂, 

Μ "κέτὶ νεῶ μινυφαζε κοὐ δα δρυὶ, μηκέτ Φωνά 
Κὶ λωνὸς ἐπ᾽ αἰχροταῖτου κθοσυφε χεκλιυϑρος. 

Ε ἐϑρὼ σοι “δὲ δέγφρον.ἐ ἐπείγεο σ᾽, ἀὠμιπελος ἔγϑα, 

Α ντέλλ4, γλαυκδυ σύσκιος εἶχ, πεταίλων. 

Κ είνης ζαρσον ἐρέσον ἔχι κλάδον, ἀμφί τε χείνη 

Μ πε, λιγωω παϑϑχέων ὅκα, σύματος χέλάϑοι!} 

Δρᾷ τὸ ἐ ἐπ ̓ ὀρνίϑεοσι Φέρᾳ τὸ “ἦν αὐασιον ἰξρν, 

Η δὲ, βότριω ςἐργα σ᾽ ὑμνοπόλοις βρόμος. 
ΑΡΟΛΛΩΝΙΔΟΥ. 

Ο ὡρὶν ἐγὼ ῥοδίοισῖν αὐέ ιίξατος ἱερϑς ὄρνις, 
Οὐρὶ χερκά φίδια! ς αἰετὸς ἱσοξ ιν, 

Σ 
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Ὑ Μιπετῆ τοτε ταρσὸν αὐαὶ σ’λατεὸ ἠξρ᾽ αἱ ερϑεὶς, 

Η λυϑον, ἠελίου νῆσον ὁτ᾽ εἶχε γέρων, 

Κ εἰγου σγ αὐ λίαϑέω ἐνὶ δώμιαισι, χήοὶ σεευήϑης 

Κ ραϊτορ9,οὐ φθυγων ζῶα τὸν ἐοσονϑιον. 

ΦΙΛΙΠ ΠΟΥ. 

Ὑ νῆαχϑς ὁ βροτογὴ ρις, ἀφεὶς λυ ᾽δυχέα κύρτον, 

Η λυϑὼν εἰς δρυμοῖς αὐδοφυζ «Ἥέρυγι. 

Α ἰεὶ συ ἐκ μδιοτῶν αἰαυείσμασι καᾳίσοιρφε κλήνον, 
Ὁ ὑσγ αὖν᾽ Ὀρη ληϑζου ἡγαλυ οὐνόματος. 

Ἑ δδαμε ογ᾽ ὠχυϑιδοικῆος ἀκας οἰωνὸς ν»ἐ εἰζων 

Τ᾿ ἴς φιϑέεζαι δχωϑώται δου μονι χοῦρ᾽ «ψέπειν. 

Ο ρφξες ϑῆρφις ἔπτισεν οὐ οὐρεσιν,ἐς δὲσε καὶ σαρ 

. 

Ν εὐ ὠκέλδυφος ἅσπας Ὀργι 6 αϑακρέχεται. 

ΑΡΧΙΟΥ. 

Α ὑπεὺς σεωὼ κι λήσιν Αἰ χῦρ Φοφι γμμοῖο διωρϑεὶς 

Κὶ ὀοσυφος,ἡεφάνς χϑλπον ἔδυ γεφέλης. 

Και Α συνοχηδὲν αὐέκδρομος ὠχμασεϑωμιςξ, 

Τὸν δὲ, μόνον πλεκίων αὖϑι μεϑῆκε λίνων. 

Ι οἐν ἀοιδὸπόλων ἐτύμως γμος.ἢ ἀφο. πολλζοὼ 

Κ αἱ κωφαὶ πηζωυ ἐν φροντίογ᾽ ἔχουσι πα᾿ γα. 

ΠΑΥΛΟΥ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙ ΟΥ. 

Ο ρεϑριος δὺ πλλέκοιο λίνου νεφοἠ δὲὶ χόλππῳ 

Ἑ μίπεσε στο κίχλη χϑοσυφος ἡδυίοας. 

Κ αἱ τὸρ νϑὺ πϑιναιφυκῖος ἕλε βεϑχος ὠκὺ “ἢ ἐπέ 

Ε ξ ὀρνιϑοπέδαις ὠδὸς ἐρυμόφιλος. (πα 

Η τάχα που τδιμοίχαιοο. Φιλοιγρέτις ὄρνιν οοιδὰν 
Α ρτερῖες 80 μόλπου λῦσεν αἸακῖι λύρης. 

Ἀν Φν ΑΠΟΣΣ 

Α καλον αὐηρπόνητον, οὐ αἰ ϑέρα ῥῶμα μϑιιοσῶν, 

Αἰ ἱπλαςαὶ κηρῶν ἀὐπαγεῖς θαλάμῳ. 

Π οϑίκιος αἰοϑιρωώτπτων βιύτω χαεις, όχι μακέλλας, 

Ο ὐ βοὸς ὁ γαμῶν δούουϑρα δρεπθρων, 

Γ αὐλοί δὲ σμμικροῖο, τον γλυχὸ γνῶμαι μϑήιοσου | 

Π ηγοίζᾳ σκζεύδίς δωψιλὲς ἐΐ ὁ λίρου. ᾿ 
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Χ αἰοφιοϑ.᾽ δα γέες, αὶ ον αἴϑεσι πτοιμιοίνοιαϑι, 
ΓΑ ἰδερίου χηζευαὶ γέκ]αρος ἐργαῖδες. 

ΖΩΝΑ. 

Ἑ ἰσγ᾽ ἄγετε, ξοιϑαὶ σις ληΐδες ἀχρα, μδίιοσαι 

ᾧ ἐρθεοϑν᾽,ἢ ἢ μων ὴ ῥωά ἰ αὐδεκνίδζῳ, 
Η πετάλας μείκωνας,ἢ οἰςαφιδίτιδο ῥά γα, 
Η ἰον, ἢ μαλων χνοιῶ ἐχικαρπίδ)ον. 

Παὐτα αἰξεκνίξαϑε, καὶ ἀἄγίεα χηρώσαεϑε, 

Ο Φρᾳ μϑιιοσυσοος παν ἔχικυψίλιος 
Τ' ϑσηται Ὁ μϑιυ, αὐτὸς" ὁ δὲ βλυςηδ δὶ χβεὶ 

Κ απγωσας, βαιζεὼ κὔμμι λίγη μεεάδα. 

ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ͂. 

[παι κϑιρ,στρυκϑϑο γγυεσις οι δὲ, μδιμοσῶν. 

παλλάαδα. 

Τ πῆς πϑρη μέοιος πὶ 6] ονὶ καμμμκορε χϑύρν, 

Μ υρουϑρὴ χελαδὲὶς πραυλᾷ Ὁ 9: ζομάτων; 

Η τοι χὐοϑενίης πόθος ἵχετο, τέω τοὶ ἀπηύρα. 
Θ ρηϊκιος τηρόε, αἰνα βιαοσάυϑμος ; 

ἈΡΤΙΈΝΤΑΡΤΟΥ, 
53ς-- 

Ορνι, τί μοι φίλον: ὕπνον ἀφύρπασας; ἡδὺ ἢ πύῤῥὴς 

Ἑ ἴδωλον χοιτῆς ᾧχετ ̓πἰποτηάμϑυον; 

Η πίδε ϑρέτϑρα τίνᾷς ὁτὶ ϑῆκα σε δεζμορε πάσης 

Ω, οτῦχου χραϊγάν οὖν μιεγοίρϑις ΓΝ ης; 

Ν ἃ βωμὸν χαὶ σκ προ. (ϑραπιδὸς, Οὐκ ἐτὶ νυκ)ὸς 

ᾧ ϑέγξεαι,δλλ ἕξῴς βωμὸν ὃν ὠμόσα ϑμ. 

ἈΝΤΙΠΑΤΡΌΟΥ. 

Δ ιοσὸν ἐκ βερχίδων αἱ μδϑὺ μία πίονα λόνῳ 
Αμία δ, ἱπαεία χϑσσυφον εἷλε παία. 

Α λλαὰ Ὁ »ϑὺκίγλας θειλερθν δέιμας ἐς Φαος ἠφξ 

Ο ὑκ ἔτ᾽ πὸ πλεκῶξ ἧκε δεραιοπέδευς" 

Αγ αὖϑις μεϑέηχε τὸν ἱερ ν.ζεῦ Φρ᾽ ἰοιδῶν 

ᾧ ἀδὼ κήν κωφω)ς ξῴνε λινοςασίαις. ε 

. 111. 
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Αδυλον, 

Ατὸὶ χϑροι δι ϑρεσῆε, λάλος λαῖλον οὐρίθια 

Ἧ ἐῆιγα αϑϊανῶ οἷς δῦτα φέρᾳς τέκεσιν, 

Ἴ ον λα λον, οἱ λοιίλθεοσο τὸν ἀἰπῆερον, αἱ ἐ πήερϑεσσει" 
Τ᾿ ὃν ζέγον, οἱ ξᾷνα: Ῥέρηο, ἠερινά. 

Οὐ ὑχὶ ἱ ζαχος ῥίνψφς, οὐ ἘΣ ϑεμις οὐὐθῖ δίχαιον 

Ο μλυοϑ ὑμνοπόλοις ὑ μψοπολϑις φύμιοισιν. 

ΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΝ, κεν ξαὶ 
ΑΤΥΑΘΙΟΥ οολαοῖκο εἰς τοὶ λυταὰ ζζωϑωγος 

τῷ βασιλέως, 

Ο ὑτιδομοὶ μεξυπων, εἰ χαὶ μέγα ῥέξονδμ ἔροον, 
Ο ὐτῖνος ἐς ἀψημόω δειρϑν ἐπερχόμεϑει. 

Ο ἱσγ ογανοὶ, κῆν (ηδὲν,αὐαπνθύσωσι δὲ μοιεῦον, 

Ω ς λίζῦς εἶπεν αἰϑρ,τοτ' ̓ άδα μαντί μδι4. 

Δή ἥποτε “ὦ ζαυώνα πολιοσοῦ. χν βασιλῆα, 

᾿ ΑἸ Ύϑιον αἰφεοίφων ὀκπελέοντα κύζων,. 

Τ᾿ οἱυ ποιχιλότευκΊος ἕλεν ϑέσις, ὅτ᾽ πὸ λδυχούῦ 

Τ᾿ οὐ χοὴ ὁπιαϑιδιζωυ εἰς ὁ δὸν ἐρχονϑρου. 

Ε πὰ «ϑὺ ἕκῖος ἔχεν, μίαν εἰΐα πος αὐτὰρ ὁ σὔμμμος 
Δ ιοσας αἰ μιφιέπων ἶσος ἔζων δεκοίτω. ι 

Ος 5 πέλφ χ σϑμαμμον, ἔχ δυο, ̓μοιουαῖδαι ἜΠΗ 
Ψη φον τίω πυμάτίω αἰμφιέπεσκε δῆζος. 

Αλλὰ μέλας διασαις μὲ οὖ ὀγδοάτῳ λίπεγωρῳ, 

Κ αὶ τροστίς ἑτέραις ἐς ϑέσιν ἐγδεχούτης. 

Α βιφι ὶ δυωδέκοιτον δὲ διέαρεπον ἰκελοι θῆναι, 
Κω Ἰ τεισχαιδεχοίτῳ ψῆφος ἔχειτο μία: 

Δ ἴζυγες αὐτίρρνο! οὐ διεχϑσχκξον" δλλαὶ χαὶ αὐτωῖ 
1 σος ἔμιμνε τύπος πεντεπίχα, δεκούτῳ;. 

Ο κτῶχα δεχοίτῳ αἰδομοΐμ εἰσετὶ σἢ, ὀῤας 

Εἶ ἰχεν διε δίας τέπξατος ον πυμαΐτου. 

Αὐ τ τς λδυκθίο λαχῶν σημεήϊαι πεοσυῦ ὦ 

Κι αἱ τίωυ ἐοσονϑρζωυ οὐ γοέων πα γίδευ, 
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ΥΝ θη δίας εἰδόχητα βαλὼν ψηφίδευς Ῥριθμού, 

Πύ ὕρρου δομεαπτῷι κλίμαικι κευϑουϑρίωυ, 
Δ οια χαὶ ἕξ χαὴ πέντε κα τήγα!ν" ̓αὐτίκᾳ. σγ᾽ ὀκ)ὼ 

Α ᾧυγας εἴχενόλας ασϑόϑϑε μεειζορϑμας. 
Τ᾿ αὐλίωυ φόνγετε πλύτες, ἐπεὶ χαὶ χοίραγος αὐτὸς 

᾿Κ εἰνης ὰς οἰ λόορὲς οὐχ ὑκάλυξε τύχας. 

ΕΙΣ ΠΑΝΟΥΡΓΟΥΣ, κε ξβξ 
ΚΡΙΝΑΤΟΡΟΥ͂. 

Ψ ἀυδόνϑροι ῥιναΐν ὀξιωὺ ςἸζον͵ ὦ κα χὸν δὴρῷν 
ἸΞ γἴπεραι λιηγθῶν μήτίες Νὰ αἰγαϑον. 

Ἰήαςα αὖ εἴποι λόγοις ἰχελλόις ἰδὼν ὀδῦσ-- 

σία. οὖν ἄδου. 

Α πρεκέως πϑρτων πολυμυήχόμος ὅξ1ν ὀδοσεις' 
Ζ ὡὸς ἐὼν ογόησεν αἱ μὴ ϑέμις δεὴν ἰδέαϑαι, 

! -“ Ν ᾿ Υ 
Ν ερτέδμον κευθμῶνα, καὶ ἄλγεα πικε κὶ ϑανέγτων. 

Π ὡς οἡ ἔτλη ασδολιπεῖν ἱερϑν Φάρος; ,ἡ τίς αἰαΐκη 

Η γαδυ οὔκ ἐθύλοντα; δὸ λων αἱ αἰκϑρητος ἐτύϑϑη 

Ἑ νϑονὶ χαὴ πελάγέοσι χαὶ ΤΙ ἘΦΈΣΥΜΗΝΙ 

ΕΙΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΝ, ξεΐ 
ἀκα Δ ἃ ἃ. 

Ἑ οϑιειπῖνε, μκύσας Ἐχὶ πένθεσιν. οὐ γὸ ἔοικε 

Γ ἀφερα πενθῆσαι γεχρον μα ηθος ἔφη. 

Κα ̓ γὸ ὁ μοί θα ψἀσαν ὀλωλότα δώδεκα τέκνα 

Σ ἴπου μψησαι μϑρζευ τἰωὺ νι ζῶ χοῦθα γ4. 

Το αἰνεγ, 
Γ΄ ροσδόχιη ϑαινάτου, πολυωδυουός ὅν αὐίη. 

Ὑ οὗτο δὲ κερδαινή. ϑνητὸς Ὁσπολλύμϑρος. 

Μη ζίνμυ κλαύσης τὸν Ὄστουχομδυον βιότοιο. 

Οὐδὲν »ὐϑ ϑιχγαΐτου δδπερον ὅ“1 παῦυς. 

Το «ὐτύ. 
Ῥπῆε οϑοῖς, μῇ καχανε. πεῖσον γξόνον ἐγθχ δὲ αίμμς, 

Ὡ ςσοὸς ἐχεῖνον δον τὸν ΜΙ ζῶτα βίον; 

Ἰπτῖπι 



88 ΑΝΘΟΔ. ΔΙΑΦ. ΕἘΠΙΤΓΡ. 

Π εἰν ζίνιω σκώληκα βαλῇν, τ μίοις τε ῥιφῆναι, 
Μὴ δευμασῃς ψυχζω ζών ἔτ᾽ κρινονϑρίω. 

ΕΙΣ ΠΑΤΡΙΔΑ, χε ξῆϊς 
παλλάαδαά. 

Ως οὐθὲν γλύχιὼ γ᾽ ἧς παιτοίδὸς͵ εἶπεν ὁμόγρος. 

Εν Ν᾽ Οοῖς κίρκῆς ἔκιχυτον σύκ ἔφαν. 

Ο ὅ μόνον εἰ καὶ κα πνὸν Ἔστο.ϑ 'σκοντ᾽ «ὐϑόησεν, 

Εἶπεν εὖ οἰ μωζάν χαὶ δέκα, πηνελόστας. 

Τ᾿ ἦας αὐ εἴποι λόορες ὀδύοσεις ὅχι- 

(ας ἰϑοίκῆς.. 

Χ ὧδρ' ἰθούκη μετ᾽ ἀεθλα, κε ὀλτεα πικραὶ θαι λοίσ 
Α ασασίως τεὸν ὅδους ἱχφ μοι, φρφι νοήσω (συ, 

Δ ἀρτίου ἀλοιχὸν τε ὸ αἴραὸν εἶεα μοιωῦον. 

Σ ὁς γὸ ἔρως κατεγελξεν ἐμὸν νθον.οἶδει χαὴ αὐτὸς 

Ὡς οὐθὲν [λύχιόν γ᾽ ἧς πατείδος ἡ δὲ Τοκήων. 

ΕΙΣ ΠΗΓΑΣ, κε ξεῖς 
ΣΤΑΤΥΛΛΙΟΥ ΦΛΑ ΚΚΟΥ. 

“ἜΣ ἐγήσεις Ὥγρυσοι. “τίνος οἰεύεχοι; “ μμκέτ᾽ Ὄρύν, 

ἘΠ 8] ̓χαίραν ; “ἡσυχίοις ἡδὺ λέλο χα ποτὸν. 

Αδέασοτον. 

“Δ εἰκολος εἶχρζωοη." γεῦσου, καὶ μι δον ἐρᾷς με 
ΠἋΑ εὔκολον." ὦ πικρῷ γαμιοιτος. ὦ λαλιῆς. 

Απολλῶῷ ιΔδου.- 

Η καϑαρη ( γύμιφαι δ ἐπώνυμον ἔξοχον ἀΐδλων 
Κι ρήνη πασαων δῶχᾳ» ἐμοὶ λιξς ἀδων) 

ΔΛ υνξῆς ὅτε μοι το οικλίντορφις ἔκ τόρεν αὔδρας, 
Κ αἱ φονίζωυ ἱεροῖς ὕδαισι λοῦσε χέφοι, 

Κι {νον αἰαφρέψασοι [λυκὺν ῥόον, Οτκ ἔθ᾽ ὁδίταις 
Β λύξως ὃ ἐρᾷ τίω καϑειρζω ἔτι με;. 

ΑΝΤΙΦΑΝΟΥ͂Σ, Εἰς τἰω αὐτίωύ. 
Ἡ παρος θυυδροισι λιξαζονϑρη πσοϑχοῖσι, 
1" τωχή γεῶῦ γυμιφων μέχρι χαὶ εἰς ςαοόνα. 
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Δυιϑούδας )ὸ ἐμοῖσιν εγίψατο νάμασι χεῖρας 

Αὐδροφόνος, χη λίο᾽ ὕδασιν ἐϊκεροίων. 
Ε ξοῦ μοι κοῦραι φύγον ὕλιον, εἰς ἕγα βακχον, 

(Ε ἰποῦσομ)νύμιφαι μισοοκῖθ᾽ οὔκ ἐς ἀρῆ. 

ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ. 

Κ ρζευα αὴ λιξαΐδες, καὶ τὰ ξῆς, ζήτει ἐν Τῆς αἴω ,ὐν 

τῷ λζκιφόη, τῷ εἰς ϑανατον. 

ΣΡΑΥΤῪ Ὁ ΟΥΣ 

Ἡ καλὸν αἱ δοίφναι, καλὸν σ)᾽ αἰ παν πυθ μέσιν ὕδωρ 

ΠῚ ιδὺύ 4, πυκινὸν σγ᾽ ἀλσος κ πεσυσκιαΐᾳ, 
τἰν ηλεθοίον, ζεφύρϑισιν Ἐχίδρομο'ἄλκαρ ὁδῆταις 

Δ ίψης,χαὶ καμάτου, χρὴ Φλοοὺς ἠελίου. 

Αδυλον. 

Ἑ ἴτις ἐπάγξαεϑαι ὦ ὀκ»ᾳ, ϑανατου ογ᾽ ὅχιϑυμεῖ, 

Ε ξἱερᾷς πόλεως ψυγρὸν ὕδωρ πιέτω. 
Εἰς τίν σαλμαχιδα, Α δυλον. 

Εἰ μδὺ αὐὴρ ὕχεις, ,ϑὴϑυσοη ξέγε τὴσ σ᾽ στὸ σιγὴ ς᾽ 

Εἰ δὲ φύσφ μαλακὸς, μή με πίνς τσδόφασιν. 

γι ῥῥὲν ἐγὼ ποτὸν εἰμι, αὶ αὐ δραῖσι μοιιῖον Φιέσχω" 

Τ΄ οἷς δὲ φυσᾷ μα λαχοῖς ἡ φύσις δ} ὕδωρ. 

«ἘΣ ΠΟΥ ἘΘΥΝΊΑΣ 

χεῷ ἔς Κ 
Αδυλον. 

Ἡ ννέος, δλλλ αἱ πένης γεῦ γηραῖν, συλουσιός εἰμι. 
Ω μόνος ὧν, πότων οἰκίξος εν ἀμφοτέροις. 

Ο ««ὖτε »ϑὺ γῆ οϑει δοευα μον ὁ πότ᾽ σστῖδεν εἶχον- 
Ν᾿ ῦ ογ ὁπότε γεδοθτυ μὴ δευύα μᾳ!, τότ᾽ ἔχω.. 

πΑάλλαδα. 
Χ ρυσὲ,πάτερ χολδκων, ἐδχώης χαὶ φιροντδὸς εἰ, 

Κ αἱ Φ ἔχφν σε,φόζος, χαὴ μχὴ ἔχῳν σ᾽ ,ὀδωώη. 

ΔΟΎΥΚΤΙΑΝ ΟΥ- 
Τ' λοῦτος ὁ τὴς ψυχῆς, πλοῦτος μόνος δὴν αἰ ληϑς". 

Τ ἄλλα σγ᾽ ἔχφ αὐτὴ πλείονα, “ἣν κΊεαίων. 
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Τὸν δὲ πολυκίἕανγον καὶ σπλιούσιον 521 δίκαιον 

Κ λήζῳ, εχθλάϑευΐ Ὅις αἰγαϑοῖς δυαται. 

Εἰ δὲ τὶς οὖ ψιφοις καζα τήκεται, ὀνδον ἐπ᾽ ὀγγῳ 

Σ ρθυῳν αἱ αἰεἰ πλοῦτον ἐπειρόυϑμος, 

Οὗτος, ὁποῖα μέλισσαι πολυτρήτοις οὶ σιμίξ λοις, 

Μ οηϑησ, ἑτέρων δρεψουϑρων Ὁ μέλι. Ὁ 

ΠΑ ΔΑ Α. 

Π  λουτεῖς; αὶ τί Ὁ λοιπὸν αἰ περχόμ, α' σαυτοῦ 

ἽΤ ὦ πλϑτον συρ4ς εἰς σδοϑν ἐλκήρδυος : ; 
Τὸν πλϑτον συναγά; »δωπι αὖ χΈόνον: Ὁ ἐ διύασαι 5 5 

:Ζὡὴς σωρεῦσοι μρόρα: «ὐξιοσύτεραι. 

Τού ἀυτῦ. 

Φ ϑύγετε ζιες πἈλουτοιῦτας, αὐα δ ἕας͵, οἰκοτυς αὐνός, 

Μ ισοιεῦτας πενίζου μητέροι (οι ροσεξωης. 

Αδενλον., 

Βαπῆων πθώτα ξαφεύ, ὁ γοωμιατίοις μεέζοι δόνφων, 

Κι αἱ πενίζευ βάψας, “πλούσιος ὠϊξεφαης.. 

Εἰς καλέω] δέλον, θυ οόντα ξίφος χευσῦν. 

Κ αἱ γερυσὸν Φιλέω;, χαὶ δυῖον ἀρεα φδυγω. 

ΒΈΒΣΙ ΠΘΡΗ Τ ΣΙ κρξς 
ΛΕΩΝΊΔΟΥ ζαραντίνου Εἰς ὁμιῆθον. 

Ἁ φρα ὡϑρ ἡ μούρωσε χαὴ ἱεροὶ κοιλα σελζουης, 

Α ζονα δινήσοις ἔμπυρος ἠέλιος" 

δ μνοπολϑες σ᾽ ̓ἀτεληδὸν ἀπημοιλδυ)ωυενο ὁμρ96, 

Λαμωρότανον μουσὼν ὃν φέγίος αἰ υος, 

ΑΛΦΕΙΟΥ͂ μιτυλζω αἴου εἰς αὐτον.᾿ 

Α γνδρομμο γῆς ἐπὶ ,ϑρζεῦον ἀἰκούουϑρ, εἰσέτι οἰῶ 

Ἂ εῤλθμῶ᾽ ὰ βαιϑρῶν πᾶσαν ἐρφποιδύζο, 

Κι αἱ μοϑὸν ἀϊαντειὀγεζ ασῦ φεφαϑησι πόληος, 

Η δὲν ὀδὶ ἱσσῶν ἕκήοραι συφόνϑρον, 

Μιωρονίδαο Ὁὐσ' μοῦσαν ὃ ὃν οὐ μία παπεὶς αἰοιδὸν 

Καὶ οσμιτει, γοιν» σ), ἀἰμφοτέρης κλίματα, 



ΠΕ Ὁ ΙΒ ΙΘΘΟΙΝ, ΟἹ 

ΑΝ ται λοὺ εἰς λιαίδα χαὶ ὀδύσσειαν. 
“Αἱ βιξ λοι ὥψγος ἐςέ,, ἀκευϑετε; ")υγατέρες μϑϑῖ: 

Μ αἰονίδξυ, μιυϑων σ᾽ ἴσορες ἰλιακῖ. 

Α μία μδὲ μιάωοιβμμον αἰχιλλέος, ἔργα τεχήε99 
Ε κίορέαις, δεχέτοες τ᾿ ἀθλα λέγᾳ πολέμου" 

Αγ ἑτέρα, μον τον ὀδυυοσίος, αἰμιφί πὲ λεκζῥοις 

Χ γρείοιρε α γαϑεῖς δαχρυα πργελέπας. 

ἜΥΛΑΝΣ σζέι μούσαισι. μεθ᾽ ὑμετέρας γο ἀοιδὰς, 

᾿ Εἶπεν ἔχϑ αἰωνόδεκα πιερίδαις. 

Ἐρώτησις ὁμμήρου. 

Ανδρές Ὧπ ̓Φρχα δίης αἱλιγτορές,ἦ ῥ᾽ ἔχουϑι τὶ; 
ν, Ἀπόχρισι. (κα. 

Ο αν ̓ ἔλουϑυ, ϑαδρ δῦ τὺ ὅρου, δχ ἕλομϑυ ἡφερόμε- 

ΦΙΛΙΓΓΤΟΥ͂ Εἰς μον. 

Ο ὕραι ὃς ἀφρα τοχιοι ἀσπεισξἐσα, " ζαγαν νυκ τὸς 

Η ἐἑλιος φαιδρίω ὄψων αἰπὗργαι σεται, 

Κῶ λων, γα ἐἱὰ θαλασσα (βοτοῖς οὐ ̓ωμανεξ, 

Κι αἱνέκυς εἰς ζωων χῶθον αὐα ρα μετεὶ" 

Η ποτὲ μιϑμονίδιαο βαϑυκλεὲς οἰ ι᾽ ὁμέρϑυ 

Δ ἡϑη γηφαλέων ̓ ϑὸ πάσεται σελίδων. 
᾿ ᾿Ὑ νας αἱ αἷὖν Εἴπτὸὶ ὥσω Ῥσπόλχῶν 

Ἄγ «ὐθὶὰὶ ὁμιήξφυ. 

Η φδὸν μδϑ ἐ ἐγων, ἐχαρᾷ ὅδε δὲ θεῖος ὀμιγξθς. 
ΑΝ ΤΙΠΑ ΤΟΥ ϑεηαλοῦ. 

Τ αὐδὲ δεοίλωοδοῦς ἔλικων. ἔκϑρ ἊΝ γωνῶχας 

τ Ὑ μγοὶς, χαὴ μα κεδωνπτιξε αὶ σχόπτελος, Π᾿ 

Π ρηξίλλων, ιυρῳ, αἰστὴς ςύμα, ϑήλεω ὃ ἀμηθεν, 

ΟΛ εσξιαδὰν σξετι Φὼ χέσχκον ὀυσελιοκαί μων, 

Η Θαννὰν;τελέσιλλαν αἰ γοι κλέα, χαὶ σὲ χέριν : 

Θ ϑεὶν ὐθοινοῦνε αἀσίδα μδλψα κϑύων,. 
ΝΝ οοσιδὰ δηλυϊλωοσον, ἰδὲ [λυκοα γέα μυρηῆ, 

ΠῚ αὐτκίς. αἰεγαίων ἐργοίτι δξις σελίδανγ.. 

Ἑ ννέα.μϑρ μούσας μέγας εὐρᾳνὸς,ἐγνεα δ); αἰαὶ 
Γ εἷα. πέχειϑγατοῖς ἀ φθιτον δ φόςσεω αν." 



ΜΝ... 
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, ΑΝΤΙΠΑΎΤΡΟΥ σιδανίου., 

Μ γημιῶσερθαν ἐλέ φοιμεξος τ᾽ ἔ ἐμὴπ. ζὰ ῥδιμφωνω 

Σαπῴοις, μ, ᾿ δεχοαύταν μοισθ με ἔχουσι βροτοί. 

Αδυλον εἰς ἴοες εὐγνέα. λυδαχϑες. 

7 ὑδαρὲ, ἱμουστίων ἱερὸν σύμα νὴ λάλε σέραὸ 

Β ακχολίδη (ἀπφοῖ τΡ ̓αἰγλίδες γάρατες, 

Γράμμα τ᾽ α)ακρείοντος, ὁ μηδάχὰν οἐτ' στὸ ῥύῦ μα 

ΠΕ ασασας οἰκείοις φησίχορ Οὐ Και καίτοι, 

Η τε σιμωνίδεω [λυκερή σελὶς, ἡδὺ τε πεῖοις 
Ι (ῦχε χαὶ παῤδων αἴ)ος ἀμησώμϑμε, 

Κ αἰ ξίφος αἰλζα!οῖο τὸ πολλαΐχις εὗμιαι τυραννῶν 

Ε ἀπήσεν,πείπξης λεσμιια ῥυόνϑυο, 

Θ ἡλυμδης τ᾽ τ ἀἰλκμάᾶνος ἀνδόνερ ἵλατε" πασης 

Α ρχζω τῆς λυρλκῆς χαὶ πτέροις ἐασασατε. 

. Εἰς οι ἀὐζις. 

Ἐκλαὴν ἐκ "Ὁ ῶν μέγα πίδοιρ9ς' ἔπγεε τερπγὰ 

Η δυμδμολύγίου͵ μοῦσει σι κϑνίδεω. 

Λαίπεὶ φησίχορὺς Ἕ ὃ ἢ {ξυκος ζω [λυκώς: ἀρομαῖν - 

Λαρα δὴ, Ἔἰπο τομῶν φθέγξατο βακχυλίϑης" 
Π φθὼ αὐα» χρείόντ! δῶν ἐω μον σ᾽, αὐδᾷ 

Α λχαιος,κύκψος λέσζιος, αἰολίδι. 

Ανδρῶν ογ; θκ ογνάτη σοῦτι φώ πέλεν, λιν ἐφφιφνῶςς 
Ἐν μούσοις. δεκοίτη μοῦ σαι καζα γράφεται. 

ον Εἰαιδ πικροὶ ύδιδον. 
Ε ΑΥΩΝ ἄσϑὸς τέρϑρμος Τλαυκωπιδὸς ὦ [λφὸν ἢ ἡρὴς 

ΔΛ εσξιδὲς αἱ οἰ ποδῶν βήματ' ἐρφσαίμϑραι: 
Ἐγθα καλὸν φήσοιοϑε )εὴ θεν. ὐμμισγ ἐπ ξᾳ 

Σ ἀπφω, γουσείζο χερσὶν ἔχουσαι λυρίωυ. 

Ο λξιαι ὀρχιθιιοδ πολυγηλέος, ἢ ἢ [λυκὼὺν ὕ ὕμανον. 
Ἑ ἰσοιΐψν αὐτὴς δόξετε και λλιύγίης. { 

παί Ῥῶνο Σ, Εἰς τίω αὐτέου. ' 

Ε νὰ (αὶ μόυσεις φασιν τίνες ὡς ὀλιγώρως" 

Η νὶ 3, «τὴ σε-πφὼ λεσζξοϑε) ἡ δεκούτη. 



ΒΑ ΒΡΩΤΟΝ, 93 
Εἰς "δώναν, Αδηλον. 

Δ ἐσᾷιον ἠοίννης τοδὲ κηρίον οἷδύ τί μικρὸν, 

Α λλ᾿ ὅλον ἐκ μουσέων χιρναΐνϑυον μέλιτι, 
Οἱ δὲ ποιηκόσιοι ζμιύτης ςἤχοι, σοι ὁ μύρῳ, 
Τ ἥς χαὶ οὐ ενικῆς οὐνεα κα δεχέπεις. 

Ὴ χαὶ ἐπ᾽ ἡλακαῖτν, μυΐξος φόξῳ, ἡ αὶ ἐφ᾽ ἱςῷ 

Ἑ φήκει, μουσέων λοι πδας ἐφατῆομϑρυ. 

Σ «πφωὼ γ᾽ ἠδίννης ὕοσον υϑηξεοσιν αἰ μείνων, 

Η οἴννα σαπεφοις τόσσον ον ἑξζα μίστοις. 

Ὡς Ὡἰπὸ Ὁ βίξλου λυκόφρονος. 

Α δυλον. 

Οὐκ αὐ ὦ ἡμετέροισι πολυγναμτῆοις λοιδυείνθοις 

Ρ ηἰδίως πσδομόδλοις ἐς ζωος, ἀϊκε τύχης. 

Τ οἵοις »ὃ Ὡρια μεὶς κα οσθρδρὴ Φοίξασε μύϑεις 

Α γέελος, οἷς βασιλᾷ ἔφρασε λοξόξοχις. 

Εἰ δέσε Φίλατο κα λλιόσζῃ, λάβε μ᾽ ἐς γέρας εἰ δὲ 

Ν ηἰς ἔφες μουσέων, γερσὶ βαΐίρος φορέφς. 

Ε ἰς Θροχίλοχον, Α δυλον. 

Α ρχιλϑχου παδὲ μίτρα, χαὶ ἤχηεντες ἴαμκθοι, 

Θ υμού χαὶ φοδερῆς ἰὸς ἐπεσξολίης. 

Εἰς δὐριςοφαλίωυ, Αδνλον. 
Β ἰζλοι ξὐριςοφαι δίς, ϑεῖος πόνος, αἷσιν ἀγα 

Κις ἔχὶ χλοερξυ πουλις ἔπεισε χίμζω. 

Η νὶ δὴ ὅσον δ,όνυσον ἔχ σελὶς, οἷα, δὲ μαῦϑοι 

Η χεῦσιν,φοξεραν σλυϑορμϑμοιὶ λϑφίτων. 

Ω, χαὶ θυμὸν Ὄτρ σε, χαὶ ἑλλαδὲς ἢ ϑεσιν ἴσοι 

Κ ὠὡμᾶχε, χαὶ εἴξας ἀξία, χαὶ γϑασας. 

Εἰς μϑραγδρον,Α δυιλον. 

Αὐταὶ σοι φομαίτεοσιν αἰνρείψόθρτο μδ΄ιοσαι 
Γ᾿ οἰκίλα μουσείων αὐὐδκα. δρεψαίμϑναι. 

Αὐταὶ χαὶ ϑριτὲς σοι ἐδωρήστλυ το υϑυαιόρε, 

Σ τω ιύλον δυςοιχίζωυ δραμασιν οὐϑερϑιω. 

Ζ ὡς σγ᾽ εἰς αἰῶνα. δὲ κλέος ὅδὴν αἱ ϑέω αἰς 

Τ οὐκ σελεν, οὐρανίων αἰτῆονϑιυον περείτων. 



ο᾽ ἈΝΘΟλδλὰ ΔΙΑ Φ' ΒΠΙΕΕΡ: ᾽ ᾿ 

ΑΝ ΤΙΠΑΤΡΟΥ ϑεηαλού. 

Α ρκεῖ τεηιχας μεθύσου δρόσος" δλὰ πιόντες, 

Α εἰδῳν κόκψων εἰσὶ γεγωνοτεροι. 
Ὡ ς χαὶ αοιδὸ; αὐὴρ ξενίων γέδριν αὐταιποδοειῶ αἱ 

Υ μνοῖς δὐέρκίαις οἶδε παιϑὼν ὀλίγα. 

Τοιώ:κα σὺ “οοφτως ΑΔ ,ἀμειξομϑμὴν σ᾽ ἐθέλωσι 

Μ οἱρων, πονλοχι μου χείσεωι οὖ σελίσιν. 

““νὕἵ 

ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ. 

Η λῆς ϑεαίτητος καιϑουρζωο ὁδὸν" εἰ σ᾽ ἘχῚ κιοσον 

Τ ον τεὸν ἼΩΝ αὐτῇ βάκχε χέλέυλος ἀγή. 

Α λλων μϑέκηρυκες δχὲ βεδρέὼ οἰεῦο και χαιοϑν 

Φϑύ ζοντο, κείγου “γ᾽ ἑλλαὲ ἀεὶ ̓  φίαν. 

Τοῦ «ὐττ. 

Μ ἱκρή τὶς δίονυσε: καλά Φρμοσοντὶ ποιητῇ 

Ῥ ἤσις.ὁ ὯΝ νυκῶ, φησι, Ὁ μικρότατον. 

Ω, δὲσὼ μῆπνϑυσης ς οὐνδέξιος, ζω τὶς ἔρηται 

Π εἰς ἔξδλες, φησί, σκληρᾳταὶ γίγνονϑμα. 

Τω ὁ ἀμερμηξίξαντί τοὶ μιν δενχιο,, τῶτο ροιτο 

Ἵ οὐπος,ἕμοι οἢ ὠγαΐ ἡ προ μν ον 

Οὐ μοῦσοιι χοὴ οἷαι. 
Κ ἀρ ιόπη (φίζω ἡρωΐδος ὄδρεν ἀοιδὴς" 

Κ' λεὼ "καλλίχορου κιϑούρης μϑηιηδέα, μολπήν" 

Ἑ ὑτερπῇ πφαγεχϑῖο χος 96 πολυηγέα, φωνζεσ' 

Μ ἡπὴ υϑρὴ ϑυνητοῖσι μδηίφευνα βαρξιτον ἡρέ' 

Ἴ ἐρψυχόρν ἡϑίεοσωι πόρεν τεχνήμονγας αὐλοις: 
Ύ μνοις ἀϑαινάτων ἐ ἐξᾳτὼ πολυτερπέας δὗρε: 

ὭΣ ἐρψιας ὀρχηθμοῖο πολυμψια, πσοφος δῦρεν: 

Α ρμμονίζωυ παίσουσι πολύμνια. δῶχεν ἀοιδοῆς. Ὁ 
Θ ὑδανίη πόλον δδρε καὶ οὐρφινίων χορ ἐν ἀφρων" 
Κ ὠμιχϑν δΐρε θούλέα βίον πε,χοὶ ἤῦεα κεδια,, 

Ἑ ἐς ζαύτας. 

Οὐκ ἴδε τερψυχόβην ὁ ζωγράφος, δ᾽ “τ τέχνης 

Ὑ δυδεται ὀφδελμοιςεἴχελος αἰτρεκίν, 



ὙΠ ΕΥ ΤΥ : ς 

ΠΡ ΛΕ Ρ ΩὟ ΌΝ. ᾿ς 
Ε ἴποτε περ νόοιο φίλος φόρμιγζος αἰκθυσής, 

Τ ζὼ ἐρατω ϑαύ μια ἕξ τόσης  θδρίτοραι τέχρηρ' 
Εὐτερπὴ Ε᾿ μα πολυτρήτοισι λιγα νᾷ, 
Πιδμαι Οφῆς ὀχετηρὸν Ὀλχιασείξουσαι μδιίοσης. 

Κ ὠμιχό αἰμιφιέπω ϑευλίη μείλος ἔργα δὲ φωτῶν. 

Οὐ τὰ ὁσίων γυμϑήγσι Φιλοκροταίλοισιν ἀϑύρω. 

Ε ἰχόνα, τὴς (φίως ποτίδέρχεο. καλλιόσης 

Ἑ ἰκόνα σῇ κρα δίη λοίμιξανε τέωὐ (ἐφίζωυ. 
Δ αφνοχέμοις φοίζξοϊο τ δαὶ τουπόδεοσι χελθυω 

Κ' Ἀξιὼ μα) τοσέξωης μοῦσει χαὶ ἱξοσ,ης. 

Ο ὑραλη ψήφοιο ϑεοῤῥήτῳ τινὶ μέτξῳ 

Α φρωξωυ ἐδί δοιξα. πα λινδίνητον αὐα ἱκην. 

Σ κεπήεο γα λκεόφωνον Ῥχταπέρχουσαν αἰοιδω, 

Μ ἡιπουϑμέω, ἐροιτὴς ἰξορφι θυεπιης. 

Σιγῶ φϑεγίονϑμης παλαμκεης ϑελξίφρονα παλμὸν, 

Ν ϑυματί Φωνύήςοσθμ αἰπαγ[ελλουσαι σιωττήν. 

ΚΡΙΝΑΤῸΡ ΟΥ. 

Κ θη μαΐχου Ὁ Ὁρδυτὼ ἔπος πόδε. δὲ γὸ ἐπ᾿ αὐτὼ 

ΟΣ ̓νὴρζοις μουσέων πόρτας ἔσέσε καίλως. 

Α εἰδῃ ογ᾽ ἑκαίλῆς πεφιλοξείνοιο χαυλιζω, 

Κ αἱ ϑγσεῖ ῥα ϑωνζοειὲς ἐπέϑνκε πόνοις. 

Τ᾿ οἱ σοὶ χαὶ ἡ γεαυραΐ χήραν αὐνος εἴν τ ρέεϑαι 
Μ ἀρχενλε,χλφνού τ᾽ τ᾿ ὠνονῖσον (διότου. 

Αδέϑιλον. 

Καμαχο ζω κούλειριμαι, ω παύγνιον οὁ ξύλιος γῶς. 

Αἰ ἰπίος ὁ γράψας αἰτία καλλιμμούχου, 

Αδέασττον. 

Η φόδυτος μούσας ὑπεδεξα ο᾽ τῳ) ἀρ ἑκαίφυ 

Αἰντὶ φιδοξενίυς βίξλον ἔδωκε μίζω. 

Αδνδοι. 

Ἡ σιόδδυ ποτὲ βίξλον ἐμοῶς αἰ πὐὸ ερσιν ἑλίοσων, 
Π' υῤῥζω ἐξαπίνης εἶδὸν ἐπρχουϑιζω. 

Βίζ λον ἢ ῥίψας ἐχὶ γα χεοί, τῷ τ᾽ ἐξοησαι, 

Ἐργα τἱ μοι πϑλέχάς ὦ γέρον ἡσίοδὲ; 



οὁόὁό ΑΝΘΟΛ.ΔΙ Α΄. ΕΓΊΓΡ. Ἷ 
Αδυλον Εἰὖς νοννον. ᾿ 

Ν ὄγγὸς ἐγώ, πϑμὸς μδὺ ἐμὴ πόλις" ον φαρίη δὲ 

Ε [γεὶ φοινηεντὶ φρρνας ἤμησα γιγόρτων. : 

ΛΈΩΝΙ ΔΟΥ, 

Ην ὁπότε γβαμιμαὶ σιν ἐμζω φρένα μϑιζῶον ἔτερπον, 

Ο τ ὄνου» δι μμέπωις γγώδσαμωος ἰτἀλίϑαιρ" 

Α λλὰ τανε πϑύτεοσιν ἐραίσμμος. ὀψέ δῖ εγγων 

Ο παῦσον οὐς Αγίζευ καλλιόση παδοφέρᾳ. 

ΕΙΣ ΠΟΙΜΕΝΑΣ, κε δι 
τ ΛΑΥΚΟΥ͂. 

“Νυμφα;, πάνϑονϑρῳ φεοασαΐ ἀζεκές,εἰ ὐδοδούων 
Δ ἀφνις ζᾷς λδυχαὶ ὧσγ᾽ αὐέπαυσ᾽ ἐείφοις. 

ἊΝ αἰναὶ παν συελκία, χαὶ εἰς ἀγγῴοον ἐκείναν 
Σ οἱ τί χ φλοιοδ γράμμι" ἐκόλαψι λέγῳν, 

Παν΄ παν ,ὡρὸς μαλέ, ναρὸς ὅδς ψωφηδζον ἔρχευ. 

“Ἰξοῦμοι. γύμφαι χαίρετ᾽ "ἐγὼ σγ᾽ ὑπατω. 

ἘΡΥΚΙΟΥ. 

“Β ὅἰχϑλε, πϑξ9: “τῶπανος, ὁ φηγενορζεἰπε) κολϑασὺς 

Οὗτος, ὅτ απειδὴς Ὁ γλόρ»ς, δε] τίγος ; 

πλεῖ λφονϊοποίλαι τιριωϑίω. σσεῖὲ τὰ ἐτόζα. 

Ν ἡπιε,χοὴ σκυτάλξωυ αἰγεκέλαιον ὁρῆς; 

“Χ αἰορις ἀλκείδᾳ δαιμα ληφαγε,ὼὸ ζοίδὲ φρουρᾷ 

Α ὔλια,κἠξ ὀλίγων μυνολόβοια. τίϑ, 

ΜΑΚΈΔΟΝΟΣ. 

Κ αἰφρον υδυχέρσῳ δρσρι ἔκΊανε,τέωο ὃ ᾿χείαν 

Εἰν ἀλὶ καὶ ἢ γδροποῖς κύμασιν εἶλ᾽ ἔλαφον. 

Εἰ σ᾽ ̓ κὦ ἡ πῆξον γηραῖν φύσις, οὐ; αὐ ἀν ̓ θρην 

Τ᾿ ὡὸ κείνου κενεζωὺ ϑλτεμμις εἶδε γέροι. 

ΑΝ ΦΊΛΟΥ: 

Β ὀρχος ἢ ὁ βουποίμιδωυ ὃ ὅτ᾽ ἔχὶ γλυκὸ κηδῖον εἷρπεν, 

Α ἐγίλιπα οοίνῳ πέπον ἐαδδ χόνδυορ, 

Ἑ ἵπετό οἱσκυλάκων τὶς, χρὴ (δοσινὸς φαγε λεηηϊὼ 

Σ χρίνον,αὐίκονϑμῳ γχεξαινονδύζου μδητῖ. 
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Κάπαυσε δ᾽ εἰς ἀΐδαο" Ὁ ε ̓ἀγυγὼς αὐδρσιν ὀνλοις 
Κ ᾷῴνο μϑϑ ψυχῆς ὦ ὦνγιον εἰρυσοιτο. 

Α δεασσοτον. 

Ω παν Φερξομδῥαις ἱ ἱεροῦ φάτιν ἀποε ποίμγως, 
Κ υρτὸν αἰΖ χευσέων χεῖλος ἱεὶς δονα κϑῶ, 

Ο φρ᾽ αἱ »ϑρ λθυκοῖο βεξειδύτα δώξα γαϊλακῖος 
Ο ὑϑασιν ἐς κλύυρϑώου πυχγαὶ Φέρωσι δόμον, 

Σ οἱ δὲ καλώς βωμοῖσι αἰνισάνδυος πόσις αἰ γῶν, 

ᾧ οὐνιον εκ, λασίου φήγεος αἷμ ἐρύγῃ. 

ἘΠ ΘΥ ΕΝ ΘΙΝ Ἕ ΑἹ 

ΑΡΟΛΛΩΝΙΔΟΥ͂. 

Σ, κόλλος ὅτε ξέρξου δολιχὸς ςῦλος ἑλλαδὸυ πᾶσαν 

Η λαύνεν, βυϑιζου βῦρᾳτο ναυμαυχίζωυ, 

Ν ἡρῦος λαοϑρίοισιν αἰ ποοπλώσας πεναΐγέοσι, 

Κ αἱ τὸν Ἀπ’ αἰ κύρης ὅρμον ἔχειρε νεαΐν. 
Αὐτόυδδος ογ᾽ ἘΧῚ γῆς ὀλίοϑαινε περσὶς αἴαυδὸς 
Ο λλυμϑύη ποθ ζ τὴ πεῖρα ϑεμιςοκλίοϊς. 

ΦΙΑΙΠ ΠΟΥ. 
Οὐκ ἔτ πυργωϑεὶς ὁ Φαλαγίομαῖχας Ἐχὲ δέίσιν 

Α ἌΡ ὁρμαηνῳ μυομοδὸις ἐ ἐλέφας, 

Α λλὰ φόξῳ ςείλας βαϑυν , αὐχένα «σξὸς ζυ»»δέ- 

Αντυγα διφρϑυλχεῖ χαίσσιρος ἐρανίε. (σμος, 

Ε γνῶ σγ᾿ εἰρζεδης χεὴ ϑὴρ γδῥιν,ργανα ῥίψψας 
Α ρέος, θὐνομίης αὐτὸ μα γέ πατέερι. 

Αδυλον. 

Α ρτεμὶς ἱδρώουσαι, πυφοαΐγίελός 621 κυδοιμού. 

ΕΙΣ ΠΟ ΛΈΙΣ, "χοῦ ος 
ΕΥΗ ΝΟΥ Εἰς ἔϑίαν. 

ΖΞ ᾧοι, τίω) αὐξίξωτον ἐμὲ πἰολιν,ϊλιονὶ ἱρζευ, 
Τ ἀω παίρος δ πύρορις τείχεσι μυζομδιω, 

Αἰὧνος τέφρη καυτεδυδόχεν Δλλ ον ὁμήρῳ 

Κ {ασ,,χα λχείων ἐρχϑς ἔχουσαι πυλῶν. 

8. 1 



ο5. ΑΑΝΘΟΛ. ΔΙΑΦ.ΕΓΊΓΡ. 
Οὐκ ἔτι με σκάλα τρωοφλόραι δούρατὶ αἰ χαῆ]αΐν, 

Π αἰτων σγ ἑλλξωων κείσομ(ϑ οὖ ςϑμιοισιν. 

ΑΤΑΘΙΟΥ λϑλαοϊκοδ εἰς Ὁ αὐ: 

Ὡ πῦλι, πῇ σέο κεῖνα, τὰ πον πῇ πολυολζοι 

Ν νοί, πῇ 5 δὲ βοών κρίατα πείϑονϑρων; 

Π ᾿᾽ παφίης ἀλαΐξαςρα, καὶ ἡ ' πα γουσοεέ ἐφεςγρίς; 

Γ ἢ δὲ τειτογμοῖ ϑείκελον εὑδουπέπο; 

ΤΠ τα μέλος, γφοὐΐη τε χύσις, χοὴ μοῖρ, Χρῳ ται ὴ 

Η ῥπαισει, δυλοίζωυ οἰμιφιξα λοῦσαι τύχζωυ: 

Κ α) σε τῦσον ἥκησε βαρις φλένος: δλλ. ΦῸ α μοιεῶον 

Ο εὠὔομμαι σὸν κρύα] χοὴ κλέος οὐ ̓ δοιραται" ἢ 

παν εν Ὅτ ταν εἰ ἘΝ Ὁ Ὁ ἢ 

Α ῥῥηκῖοι μοιρῶν πυμοίτζων ἐστρρήγισειν ὅρκϑι 

Τ᾿ ὦ φρῦγὶ παρ (δω μιῶ τέων ωρια μου γυσίζωυ: 

Α λλα σοὶ αἰνεία. ςύλος ἱερθς ἰπα λον ἤδη 
Ο ἡμῶ ἐχῴ, πάτρης Φεϑίμμον οὐρανίη. 

Ἐς και λὸν ὥνλοτο πύργος ὅ προς. ἡ ἱγὸς -» σίλοις 

Η “λϑ» κϑσμου πϑιυτὸς αἴαοσο πόλις. 

ΑΔΡΙΑΝΟΥ͂ ΚΑΙΣΑΡΟΣ, οἷ δὲ, ΓΕΡ- 
ΜΑΝΊΚΟΥ, εἰς Ὁ ἐδξ΄. 

Ἑ κῆρ," Ξῆρηϊον μα, Ὁ θοὸς εἴπου ἐἰχουφς, 

Χ εὗρε, χα ἀϊμπνϑυσον βωρν κί Οἱ παποίδὸς. 

Τ λιν οἰκεῖται, κλήνη πόλις, αἰδρας ἐνουθὲς 

Σ οὐ »ϑρ ἀφαυροτέροις, δλλ᾽ ἔτ᾽ γοηϊφίλοις. 

Μ υρμμεδόνες “ἢ Σπολοντο" γε νίςαισο,ὼ λέγ᾽ ἐχιλλᾷ 

Θ εασὼ λιζωῶ κείοϑει πῶσαιν κἰ π᾿ αἰνξαίδαις. 

Τούηοις ὑπέγραψε λάϑρα απσαρτία της 

ΔΗΜΆΡΑΤΟΣ, 

ἜΘ α ῥσεώνοι κ᾽ οὸ ἐμῆς χϑρυδος Αδθοδοσοῖσι τρόσωτπον; 

Ζ υτηϑεὶς οἵ᾽ κἰτὺπῷ βασιλέως, αὐδὲς 
σσξλσίϑηχον, 

Ἑ ἰμι ἰμϑρ βλλαρηχος οὐυάγίου, πολεμιςής, 

Ἑ μι ἰ δε χα δε ροίητων ἑλικωγίου Ὡὐυλλῶνος. 
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᾿ΑΤΑΘΙΊΟΥ͂ εἰς Ὁ αὐζ', 
ΕῚ »νϑὺ᾿ διπὸ αστίρτῆς τὶς ἔφες, ξένε, μή (κε γλραίοσνο: 
Ο ὑγὸ ἐμοὶ μοιούγ τ᾽ ἐτέλεοσε τύχη. ἢ 

Εἰ δὲ τς οδξ ἀσίης, μὴ πιδϑϑεο. δα ρδϑρικοῖς γὃ 
Σ κήπηοοις αἡνεὰ δῶν πέσει νένδυχε πόλις. 

Εἰ δὲ δεν τενϑύη χαὶ τείχεα. χαὴ ναστῆφοις 
Ζηλήμων δηων ἐϊξεκένωσεν Ὄτρης, 

Εἰμὶ πάλιν βασίλφα σὺ ογ᾽ ὦ τέκος ἀτξομε ῥώμιν, 
Β ἄδλε καϑ' ἑλλζωυῶν σὴς ζυούδεσμα δίκης. 

Τού αὐτῷ εἰς Ὁ αὐ. 

Α δὲ ποθ᾽ αἱ κλάνα ὡριαμου πόλις, αὐ ἀλαπάξαι 

Ἑ λλαύων δεχέτης Οὐκ ἐτάίλᾳοσεν ἀρης 

Α φαδὸνλλ᾽ ἵπασιο κα κὸν ἕυ λον. οὐ ὃς σ᾽ ἐπειὸς 
Κι ατϑανε φρὶν τεῦξαι δουρα τέαν παγίϑει. 

Οὐ "ὃ αὐ τρειδαὶν ὀρ οφυφώοον ἀψα νϑῥων πῦρ, 

Ο ὕτω ἐφ᾽ ἀἰμετέροις λάέσιν ἡφιπόμαν. 

ΑΝ ΤΙΦΙΛΟΥ͂ εἰς ὦ αὐ. ᾿ 
Δ ἐρκεο τὸν δοίας δεκέτη Ἄθχον͵ ἰσιδὲ πτῶλον 
Ε ὑόπλου δϑῥαων ἐΐκωον ἡσυχίης. 

Ὑ εκΊῇανᾳ4 »ϑι ἐπειὸς, αἰ,ϑέεδαἰνη δὲχελδυά 

1: ρον» πῦρ νώτου οἢ͵ ἑλλας ὅλη δύεται. 

Ἡ ῥα ματέωυ ᾿πτόλοντο τόσος ςρατὸς, εἰ πσϑὸς ἀρνῶ 
. Ην δῦλος αἰτρειδοης ἐώλότερος πολέμου. 

ΡΟΜΠΗΙΟΥ, οὗ δ, μὰν κουνέεωτέρου, 
Εἰς μῶκηνίω. 

Ἑ ἰ χαὺ ἐρημαίυ χέχυ κα! χόγις ἔνθα, μι χῆνη, 

Ε ἰχαὶ αἰμαυροτέρη πϑρυτὸς ἰδεῖν σχοπελϑυ" 

Ι λοὺ τὶς καϑοραῖν χᾺ φνζεὼ πολιν,ὴς ἐπατησαι 

Γγω εἴχεα, χεὴ ριαϊμου πϑύτ᾽ ἐχένωσαι δόμων, 

τοὶ σέτο γεν ὁσογ πάθος ξοϑεγογιεἰ δὲ κε γηρας 

Ύ ὄρασεν, δοκοῦ μ(φ) εἴϑτυφι μαγονίδε. 

ΑΝ ΤΙΠΑΎΡΟΥ ϑυῆαλρο εἰς Ὁ ἀὐο΄. 
Η ρώων ὀλίγαι μϑὲ οὖν ὄμμασιν, αἱ δὲ τε Ἅρισταὶ 

Γ «τοίδες,οὐ πολλών αἰπύτεραι πεδίων. 
ξ' 11. 



ιοο ΑΝΘΟΛ. ΔΙ ΑΦ. ΕΠΙΓΡ. 

Ο ἵζω καὶ σὲ ζούλωνα χϑρερχόνϑυός γε μυυκήνζῶ, 
Ἑ γνων αὐ πολίου πϑρτὸς ἐρημοτέρξε. 

Α ἰπολιχὸν μάμόυμαι. “γέρων δὲ πἰρ,ὴ πολύγευσος, 

Ε πεν, κυκλιὠπτῶν τῆσδ, ἐπέχειτο πολίς. 

ΑΝΤΘΝΙΘΥ Ξργείου εἰς Ὁ εὐ. 
Η πολύγφυσος τς ̓Ὅπάλαι πῦλις, ἡ τὸν οἰτρει δῶν 

Ο ἰκον ὥστ᾽ οὐρα δόξα μϑώη “δνεῆς, 

Ἡ ὅϑω πεῤσεέσει )εοκΊ τον, ἡ ἡ βασίλῴον 

Α σφαλὲς ἑγλωων οὐσοί ποῦ ἡμιθέων, 

Μυδόζοτος χείάκφη κὴ βοιεύσμιος ἔλα μῦχήνη, 

Τ᾿ οὖν ἐπ᾽ ἐμιοὶ μεγαίλων οιὔομ᾽ ἔχουσαι μόνον, 
ΑΛΦΈΙΟΥ μιτυλζουαμου. 

Α ργΡϑ ὁμυγεικὲ μὔϑα, οὶ ἑλχαδὸς ἱερὸν οὐδους, 

Καὶ ἡγθυσέν Ὅπαλαι ἜΠΗ οὐἰχρόπολι, 

Ἑ σξέσαϑ᾽ ἡ γῶν χείνων κλέος οἵ ποτε δοίης 

Η ρφψου κτ' χν γῆς θφοδδμμον ςέφανον. 

Αλλ᾽ ἡ »ϑὺὶ,κρείοσων 8] πόλις" αἱ δὲ, πεσῶσου, 

᾿ς ἋᾺ εἰκφυοϑο᾽ δ) μύκων αὔλια βουκολίων. 

ΑΝΤΙΓΡΑΤΡΟΥ. 

Πού Φ τὐἰϑίξ λεπῆον καίλλος σέο δῶρά χόρινοε ; 

Π οὐ εφαίαι πύργων, πού τὰ πα λα κ]έανα ; 

Τ' οὐγηοὶ μακάρων, πού δώματα, ποῦ δὲ δὰ μύοπες 
ΟΣ ισυφφιὰ),λααΐν 3 εἦ ποτὲ μιυυελάδες; 

Ο ὑδὲ γ οὐοῆ ἴχνος πολυχαμμορε σεῖο λέλάπηα!, 

ΓΠ ὠτα δὲ συμμάρψας ὀξέφαγε πόλεμος. 

Μ ομεῶρη Ῥπύργηνο γηρηΐδες ὠκεωνοῖο 
Κ΄ οὔραι, σῶν αἰ γέων μίμαψονϑμ αἱλκωονες." 

ΟΝΕΣΤΟΥ κοξλνϑίου. 

Ἑ φην ὦ φφμειγῇ, χουτηρείφρ δίων δὲ σεω αὐλῷ 

Θ γ{π: φεύ μούσης ἔμπαλιν Σ μονίης. 

Κ ὠφα δέ μοι κεῖται λυροϑελγέα λείψάνα πύργων 
Γε ἐπροὶς μουσοδύμοιο, τείχεσιν ἀν μιόλοις. 

5 ἣς χερὸς ἰμφίων ἄπονος γϑΡιρ' ἐπηαίπυλον γὸ 

Π ατρῶυ ἐπηα μίτω τεΐχισους ῳ χιθοίρῃ. 



ΒΒ ΥΒΡΩ ΤΌΝ, εἴοι 

᾿ Τοῦ αὐτο, ἢ 
Αἰ ρμονίης ἱερὸν φήσης γαίμον,δνλλ αἰϑέμετον 
Ε Ο ἰδεπτδὸς "λέξᾳς αὐτιρονΐ ὁσιίζευ, 

Α λλὰ κασίγνητοι (((αρωτατοι ἀμί οφτος ἰγώ, 
Αλλ᾽ αἰλείμας τλήμων τειχομδ ὶς χιϑοίρη, 

Αλλ᾽ αὐλὸν, δεζμουσοςἰσ)᾽ ὡς ἐκέρασσατο σο 
Δ αἰμῶὼνγ ἐσθλα,καχϑὶς σ᾿ εἰς ὧν ἔμιξεν ἰσει. 

ΦΙΛΙΠΙΟΥ Εἰς δῷ. 

Εν ϑιξεὺς καδιμου κλφνὸς γαΐμως, δλλαὶ μυσασϑὺὴς 

Ο ἰδεποδὸς: τελείας δδιος ἡ απείσατο, 

Ας γνασας πολκὲς ὠδύρφιτο" τείχεα χορδαῖς 

ἙΕ σην νὴ λωτοῖς ἔςξενε λυουϑνα. 

Α ντιόγτῆς ὁσίη, γα λεπὴ σγ; ὠδὶς ἰοκάςης, 

Η ν ἐγὼ φιλόποιης, δλλ᾽ ἀσεξὴς ἀϑαμας. 
Οἰκξον ἀεὶ πἸολίεθρον. ἰογ᾽ ὡς ἐσθλωΐν αὐξὶϑηξαξ 

Μυϑὼν χαὶ φυγγαῖν Ἄρχεσεν ἱσοοίη. 

ΒΙΑΝΟΡΟΣ. 

»"Ἔ εὐρϑιξ: ς αἱ τοπάλαι γύγου πόλις, ὧ τ᾿ ἀλυαϊῆο 

Σ αὐρδές, αἱ ̓βασιλῴ περσὶς ὧν ἀσιαδι, 
Αἱ κροίσῳ Ὁ παλαιὸν ἐπλινθώσοοϑε μέλαθρον, 

Ο λίον πακΊίωλοῦ ῥ Ρ ἁυματὶ δυξαίμϑμαι: 

Νιῶ δεόλαι δύςηνοι ἐς ἕν καχὸ Ῥ»παοϑείσε)» 

Ὲς βυδὸ ἐΐξ αἰχθυοῖξ, χάσματος ἡείπετε, 

Β ϑρᾳ χαὶ εἰς ἑλίκην κεχλωσμέναι, αἱ σ᾽, τὶ χέρσῳ 

Σ αὐῤδιὲς, ἐν βυϑίαις εἰς ἕν ἔχειοϑε τέλος. 

ΔΟΥΡΙΔΟΣ ἐλεατοῦ εἰς ηὖν καζακλυ-- 

σμὸν ἐφέσου. 

Η ἐφιω, νεφέλαι, ποϑεν ὑδὰ τὰ πιχς αἱ πτιοῦσαι!, 
Ν υκῖὶ στ ἀφεμι φᾷ πόύτα κατεχλύσωτε; 

Οὐ λιξυῆς,ἐφέσου δὲ τὰ μιυεἰα κεῖνα τα λαϑνης 

Α ὕλια, καὶ μιοικαίρων ἐἷξ ἐτέων κἸέαια. 

Π οὐ δὲ (φωτῆρες τῦτε δοὴ μονὲς ἔτρεπον ἅμμα; 

ΑἾ οἷ πίω ἰῳ δῶν πονλον ἀοιδοτατίω. 
δ. πὶ 



ΙοΣ ΑἈΝΘΟΛ,. ΔΙΑ Φ. ΕΠΙΓΡ. 

Κ φια δὲκύμασι πόύτα κυλινδὸυϑμοισίν ὁμοῖα, 
Εἰς λα σερὶ πόζοιμοῖς ἔδρα μκε πετῆα νϑροις., 

ΦΑΝΝΟΥ ποιητοῦ τῷ βαρξουκαλλου Ὧχε 

τῇ καζακαύσᾳ βηρυτού, 

Ασγ ἐγὼ ου ὁ πλαμῶν ἀΐπολις πολις,άμαι γα γεχροῖς 

ΕΒ γναέταης χεῖ 4) αἱ ερμ ὐήδι 

Ἡ φὼός μ᾿ ἐδάμασσε, κζ Χλῦγον «ὐνγοσιγοίου. 

Φ εὖ, Ξἰσο ροσωτίου κωδλεος εἰμὶ χϑγίς. 

Α λλὰ αὐ) δαςείχοντες ἐμαι φοναλγήσουπε μοῖραν, 
Σ πείσοιτε βυρὺ τῷ δείκρυα. χαὶ φϑινϑρα. 

Τού ἀστῷ εἰς Ὁ ἐὐζ'. 

Πού τελέρᾳ κύπρὶς πολιηόχος, δ οί γον σῃ 
Ἐνδ]ον εἰδώλων, τέο φρὶν ἔδὸς πϑράτων; 

Τοῦ τῷ εἰς Ὁ ἐξ. 

Τ' ὑμζος ἃ ἀταρχύτων μερόπων πόλις͵ ἧς ὑπὸ τεφρην 

Α ἱβε ἐρϑης πολλαὶ κείμεϑοι γλίαδες, 

Τεάψα)ὲ ἐγὸς καιϑύτῦρϑς με φίλα. λείψανα φω- 

Β ρῦτος φΕρή χΕΙΤΟΙ “θ᾿ δωπέδων: (τῶν, 

Τού τῷ εἰς ὃ ἐὐζ΄. 

Ν᾽ αὐτίλε, μὴ τήσῃς δρόμον ὁλκοίδὸς εἵνεκ᾽ ἐμεῖο, 

Λ αὐφεα μὴ λύσῃς "χέρσον ὁρᾷ. λιυϑμα. 

Ὑ ὑμ(ορολη λούμάυ,: Ἔτεξθν σὴ ἐς αἰπενδεα γῶρον 

Δ ουπήσᾳ κωπηγηὸς ἐπδρχομϑρης. 

Ὗ οὔτο ποσήδοίωνι Φίλον ξενίοις τε ϑεοῖσει. 

ἘΦ «ρρεθ᾽ ὧὡλισλιαμέος, γοήρε᾽ ὁδοιχηλανέες. 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ Φργείου. 
Ὴ Ὡρὶν ἐγώ περσῆος οἰκροτῆολις αλδκοίοιο, 

Η πικρὸν ἰλιάίδους οἰσερῳ εϑρεψα νϑυη, 

(Ά ἰπολίοισιν ἔγωο λον ἐρημϑήοισιν οὐ ζ μαι, 

᾿ Τ ίσασα ὠριάμου δαὶ μοσιν ὀλ 4 δίχα. 

Αδυλον. 

-Ἰ λήχοις πολιοῦχε σὲ »ϑὺ ̓γευσαυγέν γηῷ, 

Ως ϑέμις,οἱ τλάμων ἴλῆς ἡ γοισοίμεζρυ, 



ΕΛ ΠΤ ΡΩΣΤΟ Ν. ΙΟ: 

Αλλασύ μὲ αϑξολέλοιστας ὁ λώριον' αὐτὶ ὃ μήλῳ 
ΠῚ ἅσαν ἐπεδρέψω τείχεος οὐρα ίξο: 

Αρχιον ζῶ ϑνήσκᾳν τὸν βουχόλον- εἰ “ὃ ἀϑεσχκος 
᾿ς Ἐπλεπ, ας πάτρας σύκ ἀλίτημα τύδε. 

ΕΙΣ ΠΟΝΗΉΡΟΥΣ, χε ας 
τ Αδηλοι. 

Φασὶ παροιμιακῶς,κἀν μῦς δαχοι αἰδρα πονηθϑν" 

Α λλα τύσγ᾽ οὐχ οὕτω Φημὶ πσδϑσῆκε λέγ, 

Αλλαὶ δώχοι καὶ μις αἰγαϑοες αἰωραγικονας αὐ- 
Τ ὦν 5. καχὼ δεδιὼς δυξέξ) δὲ δρακϑίω. (δας: 

πιλλλάλδια. 

Ἑ[ζες αὐδρροφόνους βὐδαίμονας ὀγζς ὁρῶνϑυ, 

Οὐ πανυ ϑου μοαίζω" τῷ διὸς 38) γέρας. 

Τὸν ὃ “δλυνήσαντα μεμισνκως χαὴ ἐχεῖνος. 

Κ΄ τείνεν αὖ, εἰ ὁ κρόνος ϑνητὸς ἐτύζγόμεν ὧν. 

Α ντὶ δὲ τῷ κῖξναι, σεω ζοῖς ἀτῆσι χολαζ4, 
Ὧν ἐσχμκον ὡς ληφήν εἰς ὦ βαρᾳιϑρον ορείς, 

ΑΡΧΊΤΟΥ. 

Ο ςαφυδλοχλοπίδευς ἑχατῶνυ μὸς εἰς ἀϊϑαο 

Ἐ δδαμεε, μας ϑεὶς κλήματὶ φωριδίῳ. 
Ἀδυλον. 

Μισῶ τὸν αὐδρα πὸν δισιλλοιῶ πεφυκότα, 

ἋΧ ρηςὸν λόροισι, πολέμιον δέζοῖς ϑ ποις. 

ΕΙΣ ΠΟΡΝΑΣ, κεὸ οἱΐ 
παλλάδά. 

Τ ἀὺ χίρκην οὐ Φημι,χαϑως εἴρηχεν ὁμι696, 
Αντ' αὐδρεΐν ποιῷ ἢ σύας. ἠὶ λύχοις, 

Τοις αὐτῇ τσϑϑσιόγζοι  ἑτωιφφᾳι “γ᾽ οὖσα πιλυοῦρο»»ς 

“ἢ οἱς δελεαοϑέγζας πἰῇωχοτατοις ἐποίᾳ. 

ἸΤων σ᾽ αὐ.ϑοφ σπτείων Ἔστοσω λήστεσει λογισμῶν, 

Εἶτ᾽ τσὶ δμ ἰδίων οἰδὲν ἔχοϊζας ἔτι, 

Ἐ πκεφεν ἔνδὸν ἔχουσοι, δίκην ζώων αἰ λογίςων. 

Ε μιφρων οἢ, ὧν ὀδόσειες, τέωυ γεύτητα φυγών, 

ξ: 1111- 



ἴὅ: ΝΘΟΔΟΔΤΊΑ ᾧ ἘΠΊ. 

Οὐχ ἑρμούῦ, φύσεως σ᾿ ἰδίας διώρν μαι λογισμὸν 
᾿ Ἐἶχε,»ρητείας φουῤμαικον αὐτίπαλον. 

ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ͂. 

Εὐρρὺεὐθαὶνκὴ βαίδμωρε νομί 
Γ᾽ ραπαν,ναυκλήρων ὅλκρᾳίδες εἰκόσορϑι, 

Ἃ πῇ χαὶ κλεοφώντα χαὶ αὐτας ῥρζωω ἐν ἐκάςη ἢ 

᾿ Γυμγοιξναυηγῶν ἡοσογας ὀϊξέξομον. 

ἋΆ λλὰ σεῶο αὐταῖς ννεσὶ τοὶ λυφρικοὶ τὴς ἐφ ρ9 δὲ τὴς 
ᾧ δύγετεισφρζωθων ὧδὲ )ὸ ἐηϑρύτεραι. τὸ 

ΝΙΚΑΡΧΟΥ. 
Τ μδὺ γαφρὶ λαί(οῦσει Φιλανιον, ἡ λιοδωώρῳ 

Θ ἡλέαν τίκ)4 ποῦογ᾽ Ἔσο ζαυτοματου. 

Π} οἷ γ᾽ Ἐχὶ ϑηλείη λυπουμϑρου, ἕξ «] φ λείπει 

Ἡ ματα, καὶ ἐκ Ὄζόσενα, ποῦσ) ἔφατο, 
Οὕτω (βούξαςης καϊζοωλύετω εἰ .ὃ ἑκαςη 

Τ έξεται εἷς αὐτὴ, τίς γεοι 621 Ἄόοος; 
ἘΡΙΓΟΝΟΥ͂. 

Η Ὀπαάλωι λαὶς πϑύτων βέλος, οζκ ἔτι λαοῖς, 
Α λλ᾽ ἐτέων φανερὴ πᾶσιν ἐγώ νέμεσις. 

Οὐ μοϊκύπριν,οὐοση᾽ ἡ κύπς ἔς!ν ἐμοὶ ὅσον ὄρχος 

Γ γωραμος,οὐ ἢ; αὐτῇ. λοεῖδὲ λφὶς ἔτι. 

Αδυλον. 

Η ζαρὶν αὐνχήσοισει πολυγρύσοις ἐπ᾽ ἐρφιςτσ, 

Ἡ νέμεσιν δᾷνζωυ οὐχίκύσασει θφον, 

ΜΦίοϑια γιοῦ «παῦδοις πενιη ροῖς πεηνίσμιαται χρου 
Ο ψέ τ᾽ ἀϑέώσαϊη κύπριν ἐληϊσοιτο. 

στρα τ ΜΝ. ' 

Ἑ ς! δραίκῶν τὶς ἔφηζος, ἀΐγαν καλός" θὰ δράκων 

Π «; εἰς 1 πρωλζωω δον ῦφιν δέχξ.): ὧν, 

ἘΞΞ ΘΑ ΣΎ Σ. 

τ χοῦ ογῇ 
ἈΑΝΤΙΦΙΛΟΥ. 

ΔΛ αδροπόδη χείρ ῥε, τί δὴ τῦσον ὦ δὲ κϑρύοση; 

Τ' εζὸν αἰποιριείων ἴχνος ὁδοιποοίης; 
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Η μεϑυφς ἐμ οιο, καὶ οὐ γύριφαισι διαυγὲς 
Νώμα φέρφο,δολερος σὴ ἡερίνισ᾽ οὐ νεφέλαις; 

Ο ψισι δ ίῳ σε χεκαὺ μον δες ἐλέϊήν 
Κ αἱ γόνιμον πόζα μὸν χαὶ νόϑον οἶδεν ὕδωρ, 

ΒΙΑΝΌΟΡΟΣ. 

λΛ οὐὐβνα(α. πατοώων ἔτὶ ̓ λέψουα χϑιμίζουσαιν 

Ν ἱοραῖν χήμιαῤῥῳ ποὺς ἰδὲ συρο ϑρζω" 

Καίμὸ ἄχος τόλρεης ἐπλυσατο, γεῦ μα δ) αὐωι δὲς 
Ἑ ἰσέδορεν, σπιχρίω σ᾽ ἦλῷ Ἐλὲσυμμαχίμω. 

Οςα κδὲ γϑῦ ἔσωσεν ἀφ᾽ ὕδατος αὐτὶ δὲ ζύτων, -. 

Αὐτὸς αἰ ποῦ βλοσυρού 'χεύματος ἐφθοίνετο. 

Αδυλον. 

Ι ΚΗ, εἰλφειε, διὸς φεφανηφόρον ὗ ὕδωρ, 

Ος Ὁ .οἱ πιοσαίων πεδίων κεχονιυϑίος ἕ ἐρπεις, 

Η σύχιος ζωωρώτον ἐπὴν ογ᾽ ἐς πόνον ἵχραι, 

Οξωά μκετφήτοιο πισων “τ χῷ μα ϑαυλαίοσης, 

Ν υμφίος «ὐτοχέλδυϑος ἐ ἐὼν ὀχετνρὸς ἐρώτων, 

Ἑ ς σιχελζευ Ξρελυσονὲ ἐπείγεαι ὑγ6ϑς οἰκοίτης. 

Η δὲ σεχεκ μηῶτα χαὶ ἀσθμαίνοντα λαξοῦσα, 

ᾧ ὕχος διποσμύήξασα χαὶ αὐδτα πιχρ ᾧ ϑαλαίοσης, 

Χ εἰλεα μϑὺ ςομείτεοσι στευήρμοσεν, οἷα, δὲ γύμι Φη 

Ν᾿ υμιφίον αἰμφιχυϑεῖσοι αὐξίσλοχον ἡδὲϊ δεσμὼ, 

Κ΄ εἴμϑυον οὖν κόλποισιν ὀλύμιπιον βῦνασεν ὕ, δὼρ. 

Καὶ Φονΐν ῥαλαίμιί! λιξας κα τεχίρνατο ἡτη 

Ο ὑδὲ συφαχοσίης ἔτι σοὶ ὶ μδλεν ἵμερος δυνῆς, 

1Π| ορζφυρόῃ σ᾽. αὐέκοπῆες ὕδωρ σπεπτεσχκίνον αἰδὸ!, 

ᾧ ἀδόυϑυος χαὶ ππῶτον ὁμοί χαὶ χέκα μιγάδαι. 

Πολλάκι ογ᾿ ϑθγαίων ὀαρων βεξιηνϑυος ὁρμῇ, 

Α ὑτίω ἐς “φιλότητα χυτῆς αἰλόχοιο πἴρήσας, 
Ἑ ςξήχεις ἀγραντον ὁρῶν Ξρελούσις Ὁ ὕδν Ρ. 

Η δ σεπακδ]ωνουσαι. πτελῶ φμαἰδὸς χτὶ πέτρης 

ἐλ αἰχρίσι πλεῖν μέλη ὑδὴμ χαὴ αὐτῇ 

Ε ὑφδὺς διρέθουσαι φίλοις αὐεχέτηοτο μαιζοις, 

Κι αἱ δρόσος οἷα ῥόδοισιν ἐτήχετο" μυνοομϑύῳ Ὁ 
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Π ἰοσαῳ ποῖοι μιῷ σιχελή πσδλσε νυύρετο πηγή. 

Ο ὑδὲ δίκην ἔλοι3εν πτλῳδερχέα. φοίνιος αὐὴρ 

Ἑ λλαδὸς ἀμώων οἰγαίμων φαϊχευυ'ᾧ ἔπι πολλαὶ 

Η ρώων ἀλοχοι μμινυωρμα, τέκνα, τεχϑῦσεν!, 

Μ αψιδίως ὠδῖνας αὐεκλαυσαντο γωυαῖκες. 

ΔΙΌΣΚΟΥΡΙΔΟΥ. 

Αὖλν Ἔριςαοῥρεῶ χαὶ κίήματα μινοιος -ὀρλεὶς 

Ν φλξ᾽ μετ' εἰχαίης ὀϊξζεφορησας ὁδοῦ. 

Αὐτὸς σγ᾽ οἰκεΐῃς ὁ γέρων ἐπενήζατο βωλου 

Ν αὐγούς, πάσης ἐλπίδος ὀλλυμϑρης, 

Γ΄ εἴτονος ἡμί,ϑραυσοι ἐπ᾿ αὔλιον: ὦ πολιῤ εἰ παῖς, ῖ 

Μοηθος ἐμὸς, πολιῆς τὶ ἔργα πὐξιοσαὶ γέθϑς, 

τ δυρπόῤτ᾽ ἐγλοεοϑε᾿ Ὁ δὲ ἰλυκὺ τῦτο γεωργοῖς 

Κυμ ἐπ ̓ Θροιξαιορρζες ἔδρα με πικρότατον. 

ΝΈΣΤΟΡΟΣ. 

Α ὅρφχον οὖ» πελοίγεοσι δ ὕὑδοτος ἔπλεεν ὕδωρ. 

ἘΓΣ ΠΤ Ὼ ΚΘΥΣ, οὐ δὴς 
ΦΙΛῚΠ ΠΟΥ. 

ΔΛ μὸν ὁὶ ζῶο α παμμεωομδιη πολύγηρως 

Νι κω, σεω τούραιν ἠκρολόγή σαίχυας" 

Ω λετο εν ῶν Φεύλτοις. τὴ χὴ οκ καλάμης σεώωέ 

Ν πη ἜΝ πὸρ,κὴ ζώ 2 αἸυ λο ες ον σαι χύων. ᾿(ειϑοι 

Μὴ γε εύσαι δε μεντερ, οἰπὸ γθονὸς εἰ ̓ βευτὸν οὖσοιν 

Κ' οὔραι Οἷς γαίης απέρμιασιν ἡ ἠμφΐεσαν. 

πΑλλάδά. 

Μ ἘΝ ζίσας ὁ ὃ στέγης βεοτὸς οὐδ᾽ Ὄἰποϑνήσκᾳ, 

Καὶ ζῇνγὸ δοχέων, ὃς νέκυς δὲ τάλας. 

Οἱϑ τ, μεγαίλας ὁ γεύματα πολλαὶ λαυχόδερ, 

Οὔτοι τὸν ϑοαίγατον χ ῶσιν ἐ' ἐχούσέ βίου. 

Ἄδνλον. 

Εἰ κρί σις 5) καίτω, αὶ πλῤταῖλος, σ οὲν απιςῶ 

Τ ἢ πενίρ, μδηοτῶν τέων αὑποὺ γἀδ κόλασιν. 



ΠΥ. 

ἘΠΒΛ ΠΡΟ ΤΟΝ. ΙΟ7 

Αδέλον. 
γος ε 

Ὁ ὕτχοςὸ ὁ μηδὲν, ὁ λιτὸς, καὶ λοίτεις, (ὅτ ὀρᾷτα;; 
Ἑ ς;πἰνος ψυχῆς κύρλος δρλοχδίης, 

Αδέεασστον. 

Χ ρήματα χαὶ πόρναις «οὐδαγίγνεταν Οζα θλεγίζω, 
Μ:σείγω κε τάλας ευσὺς ὁ πορνοφίλας. 

ΕΙΣ ΣΤΙΟΠΗΝ, ἀν αἰ 
παλλάδά. 

Η μεγαλη πεὠδοῦσις οὖρ αὐ ϑοθ'ποισι, σιωστή. 

Μαῤτύρᾳι πυϑαορὰν τὸν (Θφὸν αὐὸν ἔ χω" 

Ο ς« λαλέφν εἰδὼς, ἑτέρφες ἐδὶ δοισκε σιωπᾶν, 

ᾧ αῤμακον ἡσυχίης ἐΐκρ τὲς δὲ «οἰ μϑιος. 

Τού αὐτν. 

ΤΊ αξ τὶς απαϊ δοῦτος,φ οονι μωώτατὸς 81 σιωπτῶν, 
Ὑ ὁ λόοον ἐϊκρύπηων ὡς παϑος αἰογξότατον. 

ΕΙΣ ΣΟΦΙΑΝ, χε οεῖ 
ΚΡΙΝΑΤΙΤΟΡ ΟΥ. 

Α;ρι πεό ὦ δείλαιε κεναῖς Ἐλχὶ ἐλπίσι ϑυ μὲ 

Π ὡπηϑεὶς ε ω εοὖ αὶ αἰοσυτοαίτωω γεφέων, 

Ἂ λλοὶς ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ονᾷοιι Δ θ)φάνςς αἀἰφώνοιο, 

Κ' τητὸν ὃ ϑυνητοῖς συ σε εν αὐτύματον. 

Μουσέων δλλ᾽ ἔχ! δῶρᾳ μετέρχεο; (τα σ᾽ ομυ 

Εἰδῶλα ψυχῆς ἡ ἡλεμάτοισι μέθες. (δρὰ 

Απολλωνιδου.. 

Αἴλιος, αὐσογίων ὕπατον κρλιέος,εἶπεν αἱ, δήσας 
Ε ὑρώταν, αποὶρ τὴς χοῦρε φέραςον ὕδωρ. 

ἩΜ ουσαων σ᾽ Ἐχὶ χεῖραι βαλὼν πολυΐςορι βίξλῳ, 

Εἶδεν προ χόρυφῆς σύμξολον βύμαϑίης, 

Κι ἤῆκξ, μιμορλον ιότου πῆερ ὸν, οὖν σκιερ οἷσιν 
Α [κεσι πα μιφωνων μὅνπον τὺ φομιοίτων᾽ 

ΩῚ ρμμἤϑν ̓  ἘχῚ τα «δε:τί Βὴ οὐ ̓ ζυλωτὸρ ο μῴῷϑνε, 

Ἑ ἐχαὴ χηζωυαὶ ποθεῖ γδρυορὴ ἡμετέρης; 

ὶ 
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ΝΈΣΤΟΡΟΣ. 

Ὑπό με ϑρυλλήταντες, ἐ μὴν οἰ πεπαύσεί ἀοιδὴν; 

Ἰ πιτοίς ἱππασείφν ἐδοίν, χοὶ οἰοιδὸς οἰεἰδῳγ' 

Ην δέ τις ἱπαεύφ δεδοιως, ἐϑέλυησι ἀείδῳν, 

Α μφοτέρων ἡ εἴτε, καὶ ἱππεσυσειύης χοὴ οοιδῆς. 

ΠΑΥΛΟΥ͂ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ. 
Οὐδ ᾧνν ,θοίεοσὸμ ἔχά φύσιν, λα Ὁ ῥίψαι 

ᾧ ροὐζιδος ἐν «ερνῶν Ως πολιοχροταίφροις. 

ΠῚ λοῦτον  ἔχῳν ἐθέλω τὸν ἐπ κιογ' ἡ δὲ αἰξιοσὴ 

Θ ὑμῶν αἰεὶ ἱ κα τέδῳ γουσομόμὴς μδηέτη. 

Ἑ ν3εν οὖν αὐιϑεφποισιν ξἰρείονα. ποδλαχι δυφς 

Καὶ στενιζευ σλούτου,χαὶ Θοίνατον [διότου. 

Τ᾿ αὗτα σὺ γιγνωσκῶὼν,κρ φιδίης ἴϑυνε κελθύθοις, 
Ἑ ἰς μίαν εἰσορϑων ἐλπίδει, τίοὺ Οφίζω. 

Εἰς τίου φιλέσοφον ὑπατίαν. 

Ο τὸν βλέπω σε,πσδοσκιονα χαὶ ζοις λϑορίς, 

Τῆς αὐ ργόου τὸν οἶχον αἰςρῶον βλέπων. 

Ἑ ἰς οὐρανὸν ὙῈΡ ἾΩ: σῷ τὰ τοραγματα 

Ὑ πατία σεμνὴ, δὶν᾽ λογων θὐμορφία, 

Α γφαντον ἄφρον τὴς (φῇς πευδοῦστως. 

ΕΙΣ ΣΥΓΚΡΙΣΙΝ, κρὺ οζῇ 
Αδυλδον. 

Εἰκύκγῳ δυυύαται κϑρυδὸς π΄ φυπλεήσιον δὰ, 
Τ᾿ ολριᾷεν σ᾽, ἐρίσοι σκῶπες οἰηδὸνίσιν, ἡ 

Εἰ κόκκυξ τέῆιρ»ς ἐρᾷ λιγυρώτεφεὮ, 
Τ σα ποιῷ καὶ ἐγὼ ; παλλαϑίῳ δυυύα μφ!- 

ΕΙΣ ΣΩΦΡΟΣΥΝΗΝ, 

ζν οὐ 
ἊΝ ΤΙΡΑΤΡΟΥ εῆαλοῦ, 

Α Μλρρεὸ ὃ γυῶορῖ ἔπος ποτὲ αὗτο υγωτεὶ 
Εἶπεν, τ᾽ ζῶ δ; νδυρϑιυος εἰ εἰς αἴδάυ, 

ΠῚ αρϑώνε καλλιχῶννε, χρη σ᾽; ἐμ, 24 σεευεροὸν 
Η λακατίωυ, Ξρκείου ὦ κϊη μα πένητι βίῳ. 
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Ην ογ᾽ ἵχῃ ἐς ὑμϑύαμον, γα ϊδδ. ς ἤγεα μΐἷβοες 

νι ρη ταὶ φύλασσε, πόσᾳ τσϑ οἰκο. βεζωιοτατέωυ. 

Αδυδον. 

Σ ὠφροσεέοη χαὶ ἔρως κατεναντίον δλλή λϑισιν΄ 

Ὲ λϑόντες, ψυ αὶ ὥλεσαν αἰμφότεροι. 

ᾧΦ αἰδρζω μϑὺ κῆφνεν πυροὴς πιϑος ἱππαυλύτειο, 

] παύλυτον σδγ᾽ αἰ γνὴ πέφνε (ᾳοφροσεξωη. 

παλλαδά. 

Ν υδχὼ αὐααέαυπον οἰδαιροῖς ἡσαυα λογισμοῖς, 
Σ» ὠφεϑσεέοη χϑλαίσαις ἔντερον ϑῤργαλέον. 

Ε ἰγὸ ἔχω τὸν νοιεῦ Ἐχικχείμϑρμον ὑὐψ09ι γαςρος, 

Π ὡς μι νικήσω πίω «ποτα οσουϑρίωυ ; 

Τού αὐτο, 

Ο ὑδὲν (ῳ: φροσέῤνης πεκ μυΐοιόν 221 τσ ἐδ λον" 

Τ οἷς ἐμιπταιζονϑύοις αἰδράσι ζῦτα λέγω. 

Οὐπεῦ δεῴμορῷον πόρτως αὐύποτῆον ὑ ποδχῳ, 

Ε Οὐτ᾽ ἀχολαςωνᾷν πὰ σα πέφυχε χα λη. 

Κα Ὁ» πἰς Ὡ}9 τἰωὸ ὧραν ζοὶς ποῖλα διδοῦσιν 

Οὐ ὺν Ἑπετα)" πολλας “γ᾽ δ) γευυαῖοις ἰδεῖν 

Οὐ ὑχὶ κα λάς τέω ὄψιν, ὁ πλιζονϑῥας οἱ εἰχορέφζως, 

Κ αἱ Οἷς γρησα κϑδοις πολλαὶ 96. ζμϑύας. 
Οὐκ εἰτις σεενα γα αι ὀφρύας, τίς γγῶσαω 

ᾧ ἀἰνεται,ὁφ,ϑέεθα! τ’ τ΄ αὐδρ εἰσιν ἐχϑέπεπω" 

Σ ὠφροσεεύης ὅοπος οὔτε ἐ χίρίνος δλλα τις ἐὕρφι 

Μαχλᾷδοω ἀλυκρύλνον Ἴ πάνυ σεμαγοτοί τίου" 

Τας οἡ ἱλαφοὶς, ἢ πᾶσι φιλανθρώπως ωροσιάσας, 

Σ ὠφρονας Εἰ (φρων δα) γεωή τὶς ὅλως. 

Τοί αὐ. 
ἵν αφέραᾳ μισήσγε δες, χαὶ βρωματα γαᾳρός. 

Ε ἵνεκα ὃ ζυτων (σ᾿ φροσειώη λύεται. 

ΑΥ̓ΑΘΊΤΟΥ. 

Καλὼ μϑὺ φυρόϑεμνο, ὄχέννοον εἰ «ἢ Φῷ ̓ααΐχη, 

Α βσεγικὴ Φιλότης μἀἤἥποτε σὲ κλονέοι. 
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Θ᾽ ηλυτέρας φιλέφν,ὀλίοον καχϑν,οεούξχα, κείνας 

Κὶ ὑωριδίοις ὀαΐρφες πότνα δέδωχε φύσις. 

Δ ἔρκεο Μά λογων ζώων ἀν οὐ )ὸ ἐχείνων 

ᾧ ὑσις ἀπμαζὶ φάσμα συζυγίης. 

Α ρσεν! ὃ γιλέα στον αἰπόγεται" ̓ ς, ἀλεγφοὶ 

Α νδρες ἐς δλλήλϑες ξένον ἀορέσι γαίμον. 

ΕΙΣ ΤΊΜΗ Ν, χο οδϊ 
παλλάαδά. 

Ἐκληϑέωυ χορ σὺ πῷ ῥήηθϑος: εἰ ογ᾽ ἀπελείφϑην, 
Τ᾿ ὸ τιμιζωὼ ὠπέγω,χαὶ πλέον εἰμὶ Φίλος. 

Ο ὐδὲ γὸ ἡ ψυχῆ φαγεῖν κρίνουσοι γέγηϑεν, 
Α λλαΐ μόνον τί μῆς αἰοϑοϑρὴ τρέφεται. 

Τοί ἐὐττ. 
Π ολλαίχις ἐϊξέφξησα πεΐω φιλότητα χαὶ ὕ66μν" 

Κι αἱ πολὺ κουφοτέρζου σὴν φιλότητα μαιϑαν, 

ΔΛ οιδὸοίζου δὲ ῥέπουσαν, ἐ ̓χωρίοϑην φιλότητος, 

Μηχέτι βαςαζωνὕθειν ἀτὶμιοτατζω. 

ἘΠΓΣ ΤΎ ΧΉΝ πὸ 
: Αδυλον. " 

Ἑ λπὶς χαὶ σὺ τόχη μέγα χαίρετε' τοῦ λιαθ᾽ 6), 69ν. 

Ο ὑδὲν ἐμοὶ ἢ ὑμῶν" πα ζετεῦ ες μετ᾽ ἐμέ. 

ΛΟΥΚΙΑΝ τ 

Αλοθς ἀχαμεδυίδου, “ἡμόμην ποτε, νεῶ ὃ ᾿ μϑρίπατο" 
Κ' αἱ παλιν ἐἷΐ ἑτέρου βήσομφη εἰς ὅτεφϑν. 

Κ αἱ γὸ ἐκεῖνος ἔχήν μις ποτ᾽ ὥετο, καὶ πάλιν τὲ 
Ο ἤἔται- εἰμὶ σγ᾽ ὅλως φοϑδνος, λα τύχης. 

Αδυνλον. 

Αἴθε πατήρ μ’ ἐδίδαξε δασότειχα μῆλο νομεύφν, 
Ω, ς χεν «ἰ ασὸ πήδένσι καϑήνϑμος,ἢ «ἰπεσὺ πέτραις, 

Σ υοίσδϑων καλοίμοισιν, ἐμιαὶ τέρπτεσχον αλίας. 

Π ιεοίδες φθύγωμϑυ, ἐυκηιυϑμζων πόλιν δένει 

Π «τεῖϑαι μαςευσωμϑδρ. αἰπαγζελέω δ) Ὥρα πᾶσιν 

Ως ὀλοοὶ χηφζωες ἐδηληήσθρτο μϑηίοσας. 



ΕΝ ἢ 

ΒΙ1Β ΔΛ. ΠΡΩ͂ΤΟΝ ΠῚ 

παλλα δά. 

Ἰυχ» καπηλβθύουσα πϑώτα τὸν βίον, 

Α συϊκέραςον αἰ φύσιν κεκήηνϑίη, 

Κ αἱ συϊκυκῶσα. χαὶ μετθυτλοῦσα παλιν, 

Αὐτὴ κάπηλος [22 νει τὶς, οὐ θεαὶ, 

Ἴ ἐχνζω λαχοῦσα Μ᾽ ζῳπων ἐπαξία». 

Τού ἀὐτΥ. 

Α νεφραφυσαιγ(ὡς δραῖ πὶ παξάγματα 

Κι αἱ τίωὶ τὐγώω γιοῦ δυςυχοῦσαν εἰδὸνϑρ. 

Ἰού ἰντψ, 

Καὶ σὺ τύχη δεασοινα. τὐχΐω αἰτυχὴ πῦλεν ἔοες; 

Η “'Ῥέχουσα τύχας, πῶς οὐτυνγῆς γέρονας: 
Μανϑάνε καὶ στὶ φέρᾳν τὰ στὸ ῥβ ματα" ἡ σὺ δϑιδασκῳ 

Τὶ ας ἀτυχεῖς -ὐ]ωσᾳς, ας πϑρύχᾳς ἑτέροις. 

Τοῦ αἰτεῖ. 

Κὶ αἵσυ τύχη λοιπὸν μετα λουϑρη, κα παίζου, 
Μηδὲ τύχης πῆς σὴς ὕςα τα Φάσοι »διη. 

Η αρὶν νηὸν ἔχουσαι, καιπηλϑυᾷς μ᾿ γῆεαις, 
Θ εριμοδύτις μερόπων γεεῦ αὐα φαινονϑρν, 

Ν μ ὁσίως ςένε χαὴ σὺ πεον-παῦος ἀςαπτε δοῖμον, 

Τ ἦν σὴν ὡς (μερόπων γιεῦ μετασουσα τύχζω. 

ΑΠπΠΟΛΛΩΝΙΔΟΥ. 
ΝΥ »ζελίης ἤκουσεν αὐωΐςου μδιήίτινα, 

ὙΠ ἐα σέῤὼ φόρτῳ κύμα τὶ κρυτῆουϑμον" 

Η ἴόσιν σγ᾽ ἐχικέλσαν αἱ λίκριυςον δέμας ἄλλου 

Διείμορος οἰχείης σύμί(οδον εἶδὲ τύχης" 

ὙΠ ἐα δὴ ὡς ἔςφλε. διῶν σγ᾽ ἔχ νηὸς αἱ, ϑραύςου 

Η λυϑῶν ἐς γοήζυ σῶος Ὄσι ἐμιποείης. 

Μ ἡτέρες ὡς αὐΐσου μοίρης 2 ὑχογ' ἡ υϑι, ἀξ λτῆον 

Ζ ωὸν ἔχή, κείνη σ᾽ ὄψυται σπεὲ γέκογ, 
ΑΥ̓ΑΘΙΟΥ. 

Γ ουπυς τὶς μογέεσκεν ἐπ᾽ ἰηγϑύσι" τὸν σγ᾽ ἐσιδοῦ σοι: 
Ἑ ἀκΊέανος κύρη δρυμὸν ἔκα με πόθῳ: 
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Και μὺν ϑῦκε σεοῦϑυνον. ὃ ογ᾽ εκ, (διότοιο πενεγεοίδ 

Δ ἐξατο πϑμηοίης ο ἴκον αἰγάμορίνε. 

Η δὲ τύχι γλλόωσει πξδίξατο, καὶ ποτ κύτει, 

Οὐ τεὸς «τ: ἀγών, δλλ᾿ ἐμός ζῶν, ἔφη. 

Εἰς  χοντα αὐάαξιον τὴς Τοιαύτης 

“οϑϑαγωγῦς. 
Οὐκ ἔλελουσαι τύχι σε αὐτο 95). "0.9 δν, ἥα πᾷ, 

Ω φδτὶ χαὴ μέερι σῷ πλῥτα ποιῷ δευύαται. 
ΛΟΥΚΊΙΑ ΝΟΥ. 

Μ ἡ πῆαίων, φίλος εἶ θνητοῖς, φίλος εἶ μαικάρεοσι, 

Κι αἰσεὺ ῥηϊδίως ἔτρχυον δὐξαινϑρου: 

Αἰ ν πῆαίσγς, υἰεἰεὶς ἔτὶ σοι φίλος, δλλ᾽ ἅμα πϑύτα 

Ὲ ϑρα τὺ ̓χὴς πε βοστοῦς συμμιεταῖ διόμϑμα. 

πΑλλάδά. 

ἙΕ ὃγε λές γῶν, τὸν ζαιοὼν ἔφης ϑεόν,δῦ γε μϑρανδδέ, 

Ὁ φαὐηρ, μουσῶν τὺ )ϑοίτων ξσφιμως. 

Πολλάκι Ἂ τὸ στφοσνρα μεραμψηϑεντὸς ἀμκεινοῦ, 

1: φϑασεσὸν δύκαιρως, δὗρέ τὶ ̓ ὐτματον. 

Τού αὐττ. 
Οὐ λόοον, οὐ νόμον οἶδε τὸ ̓χ, μἐαρ ϑττων δὲ τυραννᾷ, 

Τ οἷς ἰδῦοις οἰλόγως ῥδυμιάσι συρονϑμη. 
Μ΄ῶλλο ζις ἀἰδίχοισι ῥέπει, μισεῖ δὲ δικαίοις, 

Ως ἔχεδάκγυ νϑρη τω ἀΐλοοον δυυύαι μιν. 

ΑΤΆΑΘΙΟΥ͂ ολαιεϊκο εἰς Ὄχοντα 

ἰποπεσόντα. 

Η ῥά γε ποῦ φρύαγμα ΩΣ πυλίκον; οἱ δὲ σὐ δ ζοσοὶ 

Πῆ ἐξα» ὀϊξαίφνης αἰέποροι κόλακες; ; 
Νιωω 5 γὸ ἑ ἕχας πόλιος φυγας ὠχεο: Ὡς σσεύτεροι 5 

Θ ἰκξοῖς τίωχτ ̓ σϑ ψῆφον ἔδωχε τύχη. 

Τ' ολλή σοι μου τύχη, χαίσαε,ομδεχ᾽ ὁμοίως 

Γ αὐτας ἀεὶ παιζ4ς,κεὶς σέ τὶ περπόμεϑει. 
Τ ού αὐττ. 

Ἑ τέ τίς ἐκ πενίης πλούτου τύχοι, ἠδὲ χαὶ Ὡὐρχῆο, ι β 

Ο ὑκ ἔτι γιγνωσκά ηἰς πέλετο πσδότερον. 
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Ἱ ζοποτὲ  )ὸ Φιλίζωυ αὐπθλρανεταν, α ἰ φρονέων ὅδε; 

Ἧ ὑψν ὀλιαϑηρῆς οὐ δεδώηχε τύχης. 

Η «ποτὲ γὸ πὔωλχὸς ταλαπείξιος: Οὔκ ἐϑελάς δὲ, 
Α ἰτίζων αἰκϑλους νεοῦ ἑπέρφις πϑρέχφ. (σης; 

ΠπΠ αἰταί φίλορ) μερόπεουι ΓΟ τται. εἰ σ᾽ ἐπιϑυ- 

Ἐ μπαλιν αἰτίζων, τύρᾳ στιυτὸν ἔχοις. 

πΑΛΑΑΔΑ. 

Τ' αἰγνιόν 521 τὸ ̓χὴς μερϑττων [βίος οἰκἼοθς ἀλήτης, 

ΠῚ λούτου χῷὼ πενίης (μεοσύλ ῥεμιξόμϑρος. 

Κ αἰζοις μϑὺ κατασρυσες, πάλιν σφαιρηδὸν ἀείρᾳ, 

Τ' οἷς ; δ) Ὡσὺδιθνεφῇ αἱ, εἰς ἀϊδζου κατα γή. 

Τούζων 
Ανμὴ γμώμδϑυ τὸ τὸν (δίον τὸν πα νῶν; 

ἪΝ ὑγέω τε πόρνης ῥδυικοισιν κινου υϑμίζωυ, 

Ο δευύκο ἑαύθις πο οξενοῦ ϑῳ πϑύτοτε, 

Αναϊξίοις ὁρῶντες δθτυχεςέρϑες. 

Αδιυλον. 

Ο Δλίιον αὐ ϑεύποισιν ἔχᾳ Φαος ἀμμέροτος αἰων 
Σ ἥσιν αὐτὴ οὐνεσίαις, θὐλνέτειρα ξᾳ τύχη. 

Νὑματιγὸ σὥπϑρτα Φέ κλέος, ὁπαῦτε χήεὶ 

- εξιτερν, πἰρέχης αὖ ἰχθα ϑςαπέσιον. 

ἐν οὕτῳ χα ἡ βασιλῆες αἱ αἰμιύμωονὲς ρ μόζονται, 

Καὶ λογίων ἀγέγς ἀμξροτοι ἡγεμόνες. 
Αδυ λον. 

Ὁ τὸν λογισγκοῖς κατα μκοίθτυ πὶ “Ὡραγμλατα, 

Καὶ ἐ αἰκαίεϑες πῷ , βίου μέζᾳ ςροφαὶ, 
Κι αἱ ῥδὺ μ᾽ ἀπιςον τὴς αὐωμείλου πύχε, 
ΤΠ ὡἰς ζεἐ πεννζας πλοισίοις ἐργα ἧττα, 

Κ αὶ ΟΣ ἐχούζαις γρημζ μῶν Ἐἰσοφερᾷ, 

Τόπ κατ᾽ ἐμθοπὸν τῇ πλαϑὴ σχοτού δος, 

Μισῶ τὰ πόρτα, τὴς ἀϑηλίας χάσιν. 

Οἵῳὅπῳ γὺ αὐξολῥωμαι τῇ τῆς τύχης, 

Τῆς ἐξ ἀδύλου τῳ βίῳ φανέοου νϑῥης, 

Π ὀρνης γωυναρκὸς ζοις ξοποις χεκίηνϑμης: 
ἢ. 1. 
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ΛΟΥΚΙᾺΝ ΟΥ̓: 

Θ εοὗ »ϑὺ ὀκῆος φυεϊεὶς δ τυχεῖ βροτός. 

Αδυδον. 

Φ εὐ δ" βιοοτείων ὡς αὐωμαοι τύχαι. 

Οἱμϑὺ γὸ, ὦ πποάθοισι Τοῖς δὲσυμφοραὶ 
Σ κλύραὶ “πράσιν, δὺ σεξοῦσι “σδὸς ϑποις. 

ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ͂. 

Γ ολλαὶ Ὁ δαιμόνιον δϑευϑατα, κἀν ἢ κοὐ δοίδοζα: 

Τ᾿ οι μικροιὲ αὐαγ, ἴοις μεγαίλοις καταγά. 
Κ αἱ σῷ τἰωοὺ ὀφρεοὺ χαὴ τὸν τῦφον καιταπαύσά, 

Κ ἂν ποῖα μὸς γουσῷ γαματα σοι πϑρέχν. 

Ο ὑ «ϑρύον, Κα μα λαχζω αἴεμος ποτὲ, ας δὲ μεγίφας 
Η δρύας ἢ πλαπὸόροις οἶδε χα μοὶ κατάγφν. 

ΕΙΣ ὙΠΕΡΟΨΙΑΝ, κεῦ παῖς 
Αδυ λον. 

Η͂ λλακτ᾽ ἐξαπίνης κορνήλιος, οὐσγ᾽ ἐπὶ λιτῶ 
Τ ἕρπεται ἡμετέρῳ μουσουορᾷ βιότῳ, 

Κ οὐφης σὴ αἰωρῆται Ὥστ᾽ {{πιδὸς᾿σύκ ἔπ ογ᾽ ἡμεῖς 

Οἱ πάρος, διλ᾿ ἑτέρης ἐλπίδος εκ κρέματει.. 

Εϊκωρμδυ ψυχῆ, πεπαλαϊσμεθαι: μυνδὲ βιάζου. 

Ἑ ἰς ἔδαφος τέχνης κεί θ᾽ Ξγυρέης. 

πΑλλάδά. 

Α νμυνήμζωυ α)ιϑοφπε λαίθης, ὃ πατήρ σε τί ποιοῖν 

Ε ἀπῴρεν, παύσῃ τῆς μέγα λοφροσεουης. 
Αλὸὰ ἑπλάτων Οἱ τῦφον ὀγφρωοσων «ὡϑϑέφυσεν, 

Α ϑανγατὸν σε λέγων, καὶ φυτὸν οἱ «(γιον, 

Ε κ πηλᾷ γέρενας" τί φοονᾷς κεέχαι; τῷτο »ϑῥ ὅτως 

Ε ἦπ᾽ αὐ τίς χοσχκαίν πλαίσμκα τί σε αψοτέρῳ. 
Ἑ ἰδὲ λόγον ζυτεῖς τὸν ἀληθινὸν, ἐξ ἰχολοίσου 

ΔΛ αγνείας γέρρνας,χαὶ μειαιραῖς ῥαωίδος. 

Τοῦ αὐτν,. 
Η ἐρα λεπῆλλέον μουκίνοφ)εν αἰ μιπνείοντες, 

Ζ ὠουϑμ,ἠελίῳ λαιμπαδα δερχόυϑροι, 



νι ἔν ΟΝ 

ΒΙΒΛ. ΠΡΩΤ οΟ Ν. ΠῸΦ 

Π αὔτες ὅσοι ζῶϑιυ χτ τὸ τὸν βίον" ὄργανα. σἡ ἐσμέν, 

Α ὑραιει ζώορόνοις πγϑύμαιται δὲ χνύνϑροι. 

Εἰ δὲ τῆς δξευ ὀλίγάυ παλαμμῃ σφίγτεο αὐ "τιμζω, 

Ψ υχξω σωλήσας,εἰς αἴϑου καταγό. 

Οὕτως σε εν ἐόντες, αἰ γάνορ η τρεφῴμεοϑα, 

Π νοιῆς ἐΐξ ὀλίγης ἠέρᾳ (δοσχόρϑροι. 

ΕΙΣ ΦΗΜΗΝ, κεν πβὶ 
πΆΛλΑΔδα. 

Ἑ ἰϑεὸς κἡὶ φήμη, κεχολώ μϑρη δὴ χαὶ αὐτὴ 
Ε λλῆσι, σφργεσϑῖς ἐξα πατῶσαι λόχοις. 

Φη ἡ σ᾽ αὐτίπαϑὴς αὐαιφφαίνετει δ0ϑὺς ἐλυϑές. 

Γ οὐλα χι χαὶ φημί ἔφϑασεν κα ζαχυτύς. 

ΕΙΣ ΦΘΟΝΟΝ, κε πγὸ 
ΤΑ ΑΑ ΔΑ 

Ο φϑῦνος οἰκτιρμοί, χτ' πίνδοιρῳν, δεὴν αἰμείνων. 

Οἱ βασκαμόνϑμοι λαιμῶρον ἔχουσι βίον" 

Τ᾿ οι δὲ λίαν ἀτυχεῖς οἰκίείο9 υϑυδλλαί τίς εἰζωυ 
Μ "τ᾽ ἄγαν ϑύδαι μῶν, μιύτ᾽ ἐλεφνὸς ἐγώ. 

ἩΗ  μεσύτης γὼ Φῖριτον. ἐπεὶ τοὶ νϑρ ἀχρ αι πέφυχε 
Κ γδγωύοις ἐπάγφν,ἔοατα δ) ὑθδαν ἔχ. 

Τού ἰτ,, 

Ὁ τῆς κεγίςης τῷ φλώω πονηρίας. 

Τὸ θδτυχῇ μισεῖ τἰἷς ὃν ὅτὸς Φιλῴ. 

Οὕτως αὐόντοι τοῦ φλύνῳ πλανώμεθα. 

Ο ὕτως ἑτοίμως μωρία δουλθύουϑυ. 

Ε λλξοες ἐσμεν οὐδρες ἐαποδωμϑροι, 

Ν εχραΐνε ἔχοντες ἐλπίδως τελαυμμμεένας. 

Α γεφραφη Νὴ πόρτα γιοῦ τοὶ πράγματα. 

Τοῦ αὐτύ. 
Ο τὸν «υγῇ τίς αἴδρα τὸ τὸν θεὸς φιλῷ 

Οὗτος μεγίφην! ωφίαν χα τεισοίγή. 

ᾧ ανεραὶς γὸ αὐτο πω λεὼ χϑρύασετοι, 

Χ ὅλον μέγεφον τὐχ, φθόνου δεδεχιμένος. 

ἢ..1|. 



δ δν... 2 Ἀν Δ. «ἀν ἡ τάδω ΕὐδΝΣ οὐδέ, ὁ 

τό. .᾿ΑΝΘΘᾺ. ΔΊΙΑ͂Φ, ἘΠῚΡΡ. 

Δ 4 γὺ φιλῷ ἐκεῖνον ὃν δεὸς φιλᾷ 
»᾿ 

ΑΡΙΣΤΘΝΟΣ,ἤ ἘΡΜΙΟΔΩΡΟῚΥ͂ς- 

Π ριονϑμα κανλῴ γαγυμήδεος εἶστε ποθ᾽ ὑρῆ, 

Θ υμοξόρφυ ζώλου χκέΐξον ἔχουσαι γόῳ, 

Α ρσεν πῦρ ἔτεχε ζ9ία δὲν ζοι»Σ» ἐγωπὸρ 

Πέμψω ἔχι ζϑίαν πῆμα φέροντα πάδιν. 

Η ξ4 γ᾽ Ἰλιάδος οὔκ αἰετὸς, δλλ᾽ ὅχτ ϑοίναις 

Γὕπες,ὅτὰμ δϑλθαοὶ σκῦλα, φέρωσι πόνων. 

Α δυλον, 

Ο Φϑονος ΤΩ) κοίχίσον, ἔχ4 δέ κα λὸν εἰν αὐτῷ" 

Τ ἤχει γὸ φϑονεραΐν ὄμματα καὶ κρ οιδιίζευ. 

Αδελον. ᾿ 

Ο φϑονος αὐτὸς ἑαυτὸν ἑοῖς βέλέξοσι δαμαζ. : 

ἘΡΣ ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΥ͂Σ, χεῦ πῶῆν 
ΡΛΑΤΩΝΟΣ, οἱ δὲ ΑΝ ΤΙΠΑΤΡΟΥ. 

Χ' ρυσὸν αὐὴρ,ὁ υϑι, δΐρεν, ὁ σγ᾽ ὠ'λεσεν" ὧν ὁ μϑὺ ϑύρων 

Ρίψων,ὁ ογ᾽ οὐχ δύρων,λυδϑν ἔϑησε βοϑχον. 

ΣΤΑΤΥΛΛΙΟΥ ΦΛΑΚΚΟΥ. 
Χ ρυσὸν αὐήρ δὑρων, ἔλιπε Θοόχον' αὐτὰρ δ γουσιν 

Ο νλίπεν οὐχ ϑῥρων,ἥψων δ᾽ δὗρε βοόχον. 

Αδυλον. 

Τ ἐρπε δυμάζονθρος τίου σὴν φρένα -ζοῖς δὲ ὅϑλι φτοὺς 
Κ ἀἄλλιπε τίω ψῆφον δκτυλι καμνιδυώῳ.. 

ΕΙΣ ΦΙΛΙΑΝ, κεὺ πεῖ 
Αδυλον. 

Κι ιατῷ δ δίϑνυσος αἰγαίλλεται, αὐγίδι δὲ ζει" 

Ο ἱναέταοι, ζείνοις, καὶ δὲ πόλις γαέταις. 
Αδυλον. 

Θ "σαυφὸς μέγας ἔς᾽ αἰγαϑὸς Φίλος, ἡ λιόδωῤε, 
Τ ᾧ καὶ τηρῆσοι τῦτον ἔχιςξα νϑῥῳ. 

Αδυλν. 

Μ ἡποτε τὸν πόλεοντα ϑρεὶς φίλον, νον ἐρδνα, ὦ 

Δ φλων αὐ, ϑιρώττων ῥήμασι πειϑύυϑρος. 



ΝΡ  πκτπτΗπ τ ρο᾿΄ τ. ἬΨΕ 

ΒΒ ΡΩΚΤ ΟΝ: 17 

Τίνας αὐ εἴποι Ἄθονες Φιλήμῶν δ ϑθεχπιδίω. 
Ἑἰταῖς ἰλυϑείαισιν οἱ τεθνηκότες 

Α ἴἤϑησιν εἶχον αἴδρες,ὡ ς φασιν τινὲς, 

Α πηγξαμώων αὖ ὡςτ᾽ ἰδὲὶν δὺο πίϑζω. 

Αδυηλον. 

Γ νήσιος εἰμι φίλος, καὶ τὸν φίλον ὡς φίλον οἶδα." 

Τ᾿ οἱὲ δὲ καχοις δόλου πόρτας ἰποςρέφο 8)" 

Ο ὑδένα ϑωπάσω Ὡρὸς ὑπύχρισιν οἱ σγ᾽ ἀξᾳ πὶ μῶ, 
Τουτως ἐξ ἰρχῆς μέρ οι τέλους ἀγαπῶ. 

Αδυλον. 

Πρᾷγμα μϑὲ ἐοϑ» ὁ φίλος πανυ δεζχολον" εἰσὶ 5) 

Καὶ Δαδὲν οἱ πόύτες, μέγ οι “ροση ἱορίαξ. ( πολλοὶ, 

ΕΙΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥΣ, κε πεῖ 
- ἘΜΓΕΔΟΚΛΕΈΟΥΣ πῦξὲ ἑαύζύ. 

Η δὲὸ Ὑ» ποτ᾿ ἐγώ γμόμζυ κοῦρος τε χόρη τε, 

Θαμνος τ᾽, οἰωνὸς τε,χαὴ ἐΐξ αἱ λὸς ἔμιπυρος ἰηϑες. 
Τοί «ἰστν, 

Ω φίλοι, οἱ μέγα ἄςυ χτ' ξαγθὺ δἀχραγαντος 

ΝΝα έν αν ἀχρᾳ πόλάις, ἀγαθῶν μδιεδυμονες ἔργὼν, 

ΧΙ εἰρετ᾽" ἐγὼ “7, ὑμᾶν θεὸς ἀμί ροτος,ἐκ Ετὶ ϑνητὸς, 

Π᾿ ὠλεῦμαι κ(" πᾶσι τετίυϑρος, ὡς «ὧρ ἔοιχε, 

Τ αμίαις τε πεΐϑ  ςετῆος, εφεσὶν τε ϑοιλείοις. 

Τ οἷσιν ἀμ δῦτ᾽ αὐ ἵκωμαι ἐς ἀςεα τηλεθύωντα, 

Ανδρασιν ἠδὲ γαυαιξὶ σείξίζο μαι οἱ σ᾽ ὡμ᾽ ἕπο!) 

Μυρίοι, ἐϊξερέοντες ὅπ πσδὸς κέρδος ἀτωρπὸς, 

Ο ἱ νϑρ,μδρμτοσεεο ἕων κεγφηρϑύοι, οἱ δὲ τὶ γούσων 

Π αὐΐζροίων ἐπύϑοντο κλύφν δὐνκέα βαΐξιν. 

Εἰς Ὁ ἐϊγφοιδζον ἐγικίντου. 
Μ΄ἥτιν ἔχτκλήτοιο τεῷ οὐνὶ και τῦτο ϑυμώ, 

Ο φεᾳ κεν εἰσαφίχοιο χαὶ οὐραινίοις χενεῶνας, 

Ὑ υχξω ὑψικέλδυθον ἐλαφειζαν Ὥστ »γούνξ. 

Εἰς Θ᾽ ἀὐζ. 
Ο ἐχεν Ἐχικήητοιο  ῴδὸ πελέσηε μϑροινζεῦ, 

Μῴφζα4, βιόγοιο γα λζωυιόων εἰν πότῳ, 

Καὶ Τ᾽ ναυτιλίζωυ βιοτέσιον͵ εἰσαφιχὸρᾳ 

ἷ ἢ 11. 

“5 

᾿ 



τἰ- ΑΝΘΟΛΔ ΤΑ Φᾧ, ΕἸΕΊΝΕΡ: 

Οὐ φανίζυ εἰ ψιδοι, καὶ εἰςερ (ΐου «ἰξχωττήν. 

Εἰς εἴοῆον. 

Κ αἰ τύδε σὴς ζαϑως χεφοηῆς σεϊθ ώσιον ἔρον 

Π οϑοιὲ μακαρ,πόῥτων βρέτας ἔμιπγοον “ηι ΓΙῸΣ 

Α ϑανατων,μερόπεοσι βουῦύον δυσεξ ἐξοσιν, ρου 

Α ντὶ τεῦς ἱερῆς κεφϑλῆς “ψυχεοσῦον ἄλκαρ ἰ 

Κ διᾺ "πες ὃς βιοτίω. ϑεοτερπέα σεῖο λιγγοήνων, 

Τ᾽ εοψε ταση ἐοσονϑμοις μη μιήϊα. σῶν ξὴρεταίων. ἡ 
Ἑἰΐς πλάτωνα, Αδυλυν. 

Α ϑιδὸς δὺ Γλώοσου φύμιαι φέρταιτον,οὐ σέο μεῖζον 

ᾧ δέγμα ποιϊηζερῶν πᾶσα. κέκευϑε πολις. 

Πρῶτος σ᾽ εἰς πε ἧκον ὼ ἐς οὐρανὸν ὄμμα. τανύοσοις 

Θ 4: συλάτων, "δ χα βίον ηὐγαίσείο, 

Σ ὠχρατικῷ σοίμιδν κεροίσοις χρητῆθα φρόνῆμοι, 

Κ αὐλλιζον σεμμνῆς σῆμια δυχοςαισίης. 

Αποφϑέγματα τἶν ἐπα (φαΐ. 

Ἑ “«ἢςκ (φων ἐρέω κατ᾽ ἔπος πόλιν, οἰε μοι, φωνήν. 

Μ ἐπον νϑὲ κλ ἐοξουλος ὁ λίγδ[δς εἶπεν "Σ,διςον" 

Χίλων σγ οὖν κοίλη 26 χε δ μονι, γνῶθι σευ τὰν" 

Ος δὲ χόρανθον ἔγαιε, χόλου κραπτέάν, πε αἰανδ)ος᾽ 

ΤΙ νῆα χκῥς,Οὐεϊὶν ἄγαν ὃς ἔζευ ὅρμος εκ, μιίτο λίωηξ' 

Τ᾿ ἔρμα. σ᾽ ὁρῶν βιότοιο,σύλων ἱεροὺς οὖ αϑζούρης" 

Τ οιὲ πλέονας κακίους δὲ βίας ἀ πέφυνε ωριζωυδί 

Ἑ γήκω φϑύγῳ δὲ ϑιωλῆς μιλήσιος οὔϑα. Ὁ 
ΤΟΥΛΊΑ ΝΟΥ βασιλέως εἰς Ὁ ὄργανον, 

Α »λοίζω ὅρφω δονακϑῷ Φυσιν᾿ ἥπου αἰπτ᾿ ὀνλης 

ῬῚΕ ὀηκείης ὥ χα μάᾶνδλον αὐεξ λάςησειν Ἔῤρουρης, 

Α χέμοι, οὐση᾽ αὐέμωοισιν ὑφ᾽ καὶ μοτέρφις δόνέονται, 

Α λλ᾽νίσου ζαυρείης προ ϑϑορὼν απήλυγίος αἴητης, 

ΝΗ έρϑεν ἐύτρητων κα λοίμων “πὸ ῥίζαν ὁδα4. 

Καὶ τίς αὐὴρ ἀγέρωχος ἔχων θραὶ δοίκΊυλα. χήοϑο, 

Ι σα) ἀἰμφαφόων χανγόνας συμφράϑιμονας αὐλαν" 

Ο ἱογ͵, ὡπειλὸν σκιρτώντες, Σιποθλίξοεσιν οοιδζο, 
Αϑδυλον. 

Τα μ λόγων συ κϑ[χύλῃ πορφύειε 



ΩΝ 

ΒΒ ΒΡ ΕΟΝ. τ9 
Β ἰεὐφοτὰ ὁ γεϊλυνχοὶ φολίζᾳς Ως. φρένας. 

Αδυλον. 

Η φύσις ΠΡ ϑεσχκοις ἀγαπῶσα, 

Τ᾿ αἷὖν πἰποδυιιοιώτων ὄργανα στευτυχίης, 

Τὸν κϑύλθιμον, γ δ γρτην, Ὁ μέλϑ, τὰ γράγματα χά 

Σ ὑμίολαι Ὁ ψυχῆς τηλόλον ὠχνυρϑρης, [696 
Αδυηλον,εἰς ἐξ δοίκλιάτο. 

Μὴ ζαχὺς ἱἑξρακλείηου ἐπ᾽ ὁ μαφόηὸν εἵλυε βίζξλον 

Ἢ ἐφέσιου" κοῖλοι τοὶ δγξβατος αἰπραπιτὸς. 

Ορφνη χαὴ σχότος ὅφὴν αἰλα μεπτετον᾽ ζω δὲ σε μιύφης 
Ε ἰσαγαγη, Φανεροὗλῳ μωρότερ᾽ ἠξίου. 

Αδυλον,Ε ἰς πυϑειούραν. 
Ἡνίκα πυϑοιορρὴ, ς Ὁ αἰδικλεὲς δδρατο γ»εαάμμα 

Κι εἶν᾽ ἐφ᾽ ὅτῳ κλφτίω ἤγαγε βουϑυσίζωυ, 

Δ ἡ τότε μιν ςυφελιζονϑύου σκύλαχος “ἰριόντα 

Φασὶ ἐ ποικί φρα!, χαὴ τοδὲ Φαΐοϑα, ἔπος, 

Π αὔσαι, μυδὲ ῥα πιζ᾽, ἐπεινὴ φίλου αὐέρος δ] 
Ἢ υχὴ, τοὺ ἔγνων, φϑεγξα νϑύης ἀἴων. 

ΕΙΣ ΦΙΛΟΣΤΟΡΓΙΑ͂Ν, κεῷ πζὸ 
ΑΛΦΈΙΟΥ. 

Χ φμερίαις νιφαίδεοσι παιλιώνονϑρα τίθοὶς ὑρνις, 

Τ έκγοις θδναμας ἀμφέχεε πῆφυγας, 
Μέσφαμν οὐράνιον χρύος ὠλεσεν ἢ ἥγϑῖ ε(άεινεν 

Αἰϑέρος οὐρανίων αὐτίπειλος νεφέων. 

ΠῚ φόκνη χαὶ μιήδηα, κατ᾽ ἀϊδὸς αἱ δέεϑητε 
Μ "τέρες, ὀρνίθων ἔργα διδαισχόνϑμωι. 

Αδιυλον. 

Ἐκ πυρὸς ἰλιαχο δὸ (των μέσον ὑρπασειν ἥρως 
Α ἰνείας ὅσιον στο δὲ (δααρος πατέρᾳι. 

Εχλαγε ογ᾽ Ὁ γογείοις, μο) ψαύετε μικρὸν ἐς ἀρ 
Κ ἐρδὸς ὃ γηροιλέος, ταῦ ἢ Φέροντί, μέχαι. 

νον ΚΟΥ; 
Οὐ τῦσον ἐγ ἀϑαίμας ἐπεριήνατο στο δὲ λεαῤχῷ, 

Ο σὺ ὁ μκηδείης ϑυμὸς ἐτεκγοφώφ' 

ἢν ΜΠ 



᾿ εὐ 

120 ΑΝΘΟΛ. ΔΙΑ Φ. ΕΠΊΓΡ. 

Ζ ἐόν: ἐπεὶ μϑμίης μεῖζον χαιθὶ. εἰ δὲ Φονδϑοι. 

Μήτηρ, οὐ τίνι γε πίςις ἔτ᾽ δ] τέχγων; 

Τοῦ ὐτῦ. 
Αἶαν ὕλζωυ νήσοις τε δε τό]α υϑη σὺ γελιδὼν, 

Μηδείης γθαν πυκΊ δὶ ννοσόξοφᾷς. 

Ε λπῃ σὴ, ὁρταιλίγων πίςιν σέο τίω! δὲ φυλοίζάν 

Κ ολχίδαυ, μιηοῖ), ἰδίων φάσου ϑυΐωυ πεκέων; 

ΜΕΝΕΚΡΑΤΟΥΣ σμῦρναϊου. 
Τα σὶν Ὀγχὶ ωροτέροις ἤδο; πιδάτον εἶν πυρὶ μιήτηρ 

Θ ὅσα, καὶ αἰπλήςτῳ δαίμονι μεμιφουϑρη, 
Τ ἐτρατον ὠλορεἴτικίε, ᾳ Οὐκ αὐέκωινεν ἀδηλοῦς 

Ἑ λπίδεις,ον δὲ πυρὶ ζωὸ ἔθηχε βρέφος" 

Οὐ ϑρϑ ψω, λέξασατί [γὸ πλέον ἀἹδιὶ μαςοὶ 

Καύμγετε; χερδυσω πεν)ος ἰμαϑότερον. 

ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ ουωλονικέως. 
Πωδὸς ἀφ᾽ ὑψηλαΐ κεραίμων “αρ' ἀχρῳ μέτωπα 

Κι ὑπήοντοε, (μοῖραν νηπιαχοις ἀφοβο) 

Μήτηρ ὀξόπιϑω μαζᾷ ὦ μετέτρενψ νὸ γοημμοι. 

Δὶς δὲ πέκγω ΦΡΕΡΣ.. γαλᾳ. 

ΕΙΣ ΦΡΟΝΗΣΙΝ, κε πη 
ΛΟΥΚΙΑ͂ ΝΟΥ. 

Ἡ βραϑύποις βουλή, μέγ᾽ ἀἰμείνωγ᾽ ἡ δὲ Ὅχεῖα 

Αἰὲν ἐφήκομϑμζυ τίω μετά βοιαν ἔχή. 

Αδέλον, 
Ε ἰς σὲ χαὶ ὠψευδὺς ἐψεύσατο βίζλος ὁ μιήρφυ, 

Ὁ πλοτέρων «ἡγέπουσαι μετήοροι δέεύεα φωτῶν. 

ΕΙΣ ΦΡΟΝΤΊΔΑΣ, κε πϑζς 
ΜΙΜΝΈΡΜΟΥ. 

Τ ζω σαυτῷ φρένα τέρπε᾿ δυσηλεγέων δὲ πολιτῶν 
Α λλὸς τὶς σὲ κακῶς, θηλος ἀμίεινον ἐρᾷ. 

ΠΑΛΛΑ ΔΑ. 

ἰδ μϑιῳ διιύαται τί μερίμνα, σὰ μδιέτω Οί. 
Εἰ δὲ ἰδ οἷ 9 σῷ δαίμονι, (οἱ τί μέλά, 



ΝΎ 

ΠΡΩ͂ΤΟΝ, τ 
Ὁ ὅτε μεραμινησο δῖγα δοημονος ὀτ᾽ οἰμδι ἡσᾷ : 

Αλλ᾿ ἵνα σοί τὶ μδήν, δολμονι πῷτο μεέλά. 

Τού ἀὐτε,. 
Τ ἰπ]ε μι τίω αἰθρωπε πονᾷς, ὁ πὸ έτα ταροίσσεις, 
Κ λήρῳ δουλδῦων τω χτ' τἰω γλύεσιν; 

Τ οὕτῳ σαυτὸν ἀφες το δύ μονι μυὴ φιδονείχει" 
Σ δὸ δὲ τυγΐω φέργων, ἡσυχίζευ αἰγάπα. 

Μ ἄλλον ἐπ᾽ ϑὐφροσεούην ὃ βιαΐζεο κ᾿ Ὡρᾷ μμοίρην 
Εἰ δουυατὸν ψυγζω τερποιϑρζευ μεταΐγάν. 

ΕἸΣ ΧΡΟΝΌΟΝ, κί 
ΤΟΝ ΟἿΣςι 

Αἰἰωὡν πϑρτα φΦέρφ δυλυχὸς γρόνος οἶδὲν αἰμείξ ἐγ 

Ο κὔομα, αὶ μορφξοὺ καὶ Φυσιν,ἡ δὲ τυχζω, 

Αδυλυ. 

Α ργαλέως φέρε) πολιὸς χρόνος" δ) α πίλέρπων, 

Κ αἰ φωναὶ κλεκῦ") ᾳφϑεγίονϑῥων μερύπων, 

Κ αἱ μὴ φωνόμϑυος,ζοις φαινονϑμοις ἐφανίξ!. 

Καὶ μή φαννονϑύοες,εἰς φανερὸν “δος φερά. 

16) ζωῆς αἴἰόραςος οὖν αὐ. ὠποισι τελδυ τή, 

Η εἷν ἐπ᾽ ἡ μὰν ἀεὶ πος ζόφον ἐρχονϑύων. 

Μ κχέτι κληρονόμους ὀνομοίξετε Φέγζος ὁρα ζω, 
Τὸ οις σγ᾽ δστοϑιήσχονζαις, Κλιυρϑνομοες λέγετε. 

Ο ἡνιοῦ κλιηρονομοιγέκυες μέγα. κέρδὸς ἔχοισι, 

Τ' δὸ ααγωρησιν τῷ μιγερο βιότου. 
Ἱ Δύπολν οἱνέκυες πσδότερον ζῶσαν κατελῴψον, 

Η μεῖς δὲ ζῶντες τίω πόλιν ἐκ φέρονδυ. 

παλλάαδά. 

Ν υκῖῆὸς ἰαὐόχομϑύης δυνώμεθα ἡμῖν ἐπ᾽ ἡ μἷ, 

Τ οὐ πυδοτέρου βιότου μηδὲν ἔχοντες ἔτ. 
Α λλοτειωλῶτες τῆς ἐπϑεσινῆς ὯΝ 6..γ6 γ79, 

Τ' οἰλοιποί 5) βίου σήμερον Ὅἰεχόνϑροι. 
Μ  ζίνω λέγε σαυτὸν ἐπδιύ ὠρεσζῦτα «ἰξιοσῶν. 
τώ γὃ ὠπελϑόντων σήμερον οὐ μετέχᾷς. 



1:2 ΑΝΘΟΛ. Δι. ΕΠΙΓΡ. 
Τοῦ τῳ. 

Ω, τῆς ν νυ: ἡδονῆς τὴ τῆς τῷ βίου, 
Τ᾿ δὸ ὀξύτητα τόγξονου πενϑήσειτε. 

Η μεῖς καιϑεζο, ὙΠῸ χαὶ ἡ κοι εφήμεϑει, 

Μ ο,ϑοεεῦτες ἢ τρυφῶντες ὁ ὁ δὲ γρύνος 42 ἐχά, 

Τ ρέ ἐκ κα ἡ μζῳ λαγπώρων βροτῶν, 

ᾧ ἐ ἐρῶν ἐχοίσου τῳ βίῳ καζωςροφζω. 

Αδυλον. (9: 

Τὴν φρότερονθυρμδῆν μότ᾽ ἔμιίξλεπε, μήτε χρέλ 

Ν εὔάπαγέ δραχμῆς εἰς κϑλοκϑρδύχολαι. 
Κ αἱ σῦκον δραχμῆς ἐἰγέγνεται" ζ γ᾽ α)α μείνης, 

Χίλια ζος «ὔωχοῖς ὃ χιόνος 2] δικός. 

Αδυλον. 

Τῆς ὡρας Ξἰπόλαῦε. οἰδακμαίζι ( ἴαχον ᾿πόῤτα" 

Εν δέφος ἐἷξ ἐρίφου τέυχεωὶ ἔϑηκε πξαΐγον, 
Αδυλι. 

Τ' ὁ βοδὸν ἀκμαΐ βαιὸν γεθνον δὼ δὲ γξρέλβθη, 

Ζ γΠὴὍν βόρυσῴς οὐ ῥόδον, δνλιαὰ βάτον. 

ΕΙΣ ΤΓΩΡΑΣ, ΚΑΤ ΜΉΝ ΣΣ: 

κοῦ {ας 
Αϑυλον, 

Ε ξώραι μέγϑμαις ἱκανωταται" αἱ ἱ δὲ μετ᾽ αὐταῖς, 

Γαμμιασι δάκνυνϑμαι ζη)ι λέορεσι βροτοῖς. 

Μΐὅες αἰγὸπηίων; ὧν σε ζτος σεγηεμιξεμος: 

Πρῶτος ϑὼ}" ἐδοΐη δρεπόρζω ὁχὶ βότρεωυ ἐγείρᾳν, 

Ι ἐθυξύλοισι φάω φέρ πϑωδαμιο ἀγφίω, 
Π ληϊάάδων φαϊνουσειν αδυρ τεκ μϑρέται ὥρζευ, 

Χοιακ ασέρονϑρων σα χύων δείκγεσι “μεθλώω, 

Τ᾿ υὶ δὲ πορφύρεον βουληφόρον εἶ μαι τίταὐν, 

Σ ἡμαϊν4 πλωτῆρσι μἰχεὶρ πλόον ἀμφιπολδυφν. 

Α ρεὸς ὅπλα φέρ φανϑμὼθ δείκψεσι μοι γητοὺς, 

Ἐπ ἰπρὰ "αἷν φαρμου}ι ῥόδων ποεοταγ[ελὸς 621, 

Δη ἡϊα, σὴ αὐανϑεντα πᾶλχων δρεπόροισι Φυλφίσσει, 



. ΣΡ 
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Ε ὑκάρπου δὲ παῦνὶ παδοαγζελος ὄφηνὀπείρης, 

Κ αἰςαφυλξώῤκαπεέγων βὐα μεπελός ὅδην ἐπηφί. 

Κ αἱ μεσζοι γείλοιο φέρᾳ φεσίζοον ὕδαρ. 

᾿ς Μζῶωῶες ῥωμϑφίων. 

Ἰαγουσίριος. 

Ἑ ξ ἐμέθεν, λυκαξανγτος αἰ ἡ δίοιο ϑύρετζα, 

Α ὑσονίοις ὕψος δέρχεται ἠέλιος. 

Φεξρουαΐειος. 

Α ὑπὲρ ἐγώ θα μινὴς γαίζω νιφαΐδεοσι διαίγω, 

ἡ ἢ δίχων εἰαρινῆς ἐΐκοον αἱ [λαΐης. 

Μαρτίος. 

Α ρχετ᾽ ϑξης αὑπ᾽ ἐμεῖο, χαὶ αἰ γκα, ὃ [λας ἤδη 

1 σρ; οἢ᾽ εἰχος ὦ γμμοιτὶ γὺξ πελεϑᾳ, 

Ασγίλιος. 

Ἑ ντέξζροι τὴ μος δὲ φυζσκαφος ἔρνεα ταί ων, 

ΤΡ ἰζη ἐπ᾽ αἰκροταῖτη ἥμερον ἀχρέμενα. 

ἹΜμαῖος. 

Οὐ γέται δε τὶ ϑοίλασσει,ἐφοσπλίζοιτε ὃ γῆαξ' 

Ω διον ἀκλύςαν ἐκΊὸς ἀγάν λινδύων. 

ΤἸοιεώιος. 

Μεασαπϊὸς ῥέδου εἰμι χαὶ Ἔρ δωνοῖο κρίνοιο, 

Κ αἰξανϑὴς χερασῳ βείϑομφι αἰκρέμοσιν. 
Ἰούλιος. 

Κι ἀρχίνον ἠέλιος μετανείσεται" ἐςαίχυας δὲ 
Κ ἀρφόλέοις χείρ γφοπονος δρεπόμη. 

Αὐοφρυςος. 

Κι δίνω ἐγὼ πυββὸν χαὶ αἰχυρμμίας" εὖ δὲ λέογτ), 

Α πεεχέα τελέϑᾳ χεύματα νηϊα δῶν. 

Σεαηέμιζοι ος. 

Β εἴδω ἐγὼ αφυλῇ, βείϑω σ᾽ ἐπὶ πασν ὀπώρν" 
Α ὅϑις σγ᾽ ἰσοπαλὴς γίγνεται ἤματι νύξ. 

ΟκΊωζξρμος. 

Τ ἰς δέκ᾽ ἐμεῖο πέλᾳ [λυκερώτερος,ὃς μιϑυ λυγῷ 

Η δὺ ἐπικαταγω, βακιχον ἐπ᾽ οἰνοπέδου ; 
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Νοέμίεμος. 

Ε ἤτοι αἰϑίεψαμης πέλᾳ ἔρνεα, ὥσκον ἤδη 

Καρπὸ Ὁἰσοθλίζξφν, αγῆςιν ἔχήν και μάτων. 

Δεκέμξειος. 

ΠῚ αὐσαοϑαι νφοί χέλοικφ!. γλαρϑωγτὶ γὺ ἤδη 

Σ πέρματ ῥιγεδϑμὴ πηγυλὶς αὐτιασ. 

Εἰςζοιὶ ἀὐΐζις. 
Μώὼ ὑπατων πρῶτος" 9 δούτερος αἰ λακα τέρμ φ 

Ο τοίτος, αὐσονίων γγμεζωυ ἐχὶ κῶλον ἐγείρφ' 

Τό εἴρατος ΟΝ δ᾽ ῥοδοδοικίυλοι εἶ ἐαρος ὡρζωυ. 
Ἑ ἰμὶ ἰ ῥόδων ἀνυσοοξ ἐγώκρίνα λδικα κμἰζῳ. ᾿ 

Οὗτς ἀμαλλοδετης" τὸ σ᾽ ἐμα πῆϊεροινᾷλον ἐγείρ4, 

Οὗτος ϑεια Φύλω πεφιλημὴ ἔπλετο βάκχῷ, 

Ἧν βύγω “ἢ οἶνον ἐγὼ βδηιηδεα χάρμα, βεοτάσι. 
Δ πε φέρω λϑρίεοσὸμ ἐ ἐς ὄγομκα Φωτὺς ἑκαςου. 

ᾧ ορμείζῳν δεδοίηκα, χαὶ ὑπγωοΐᾷς ἐγείρφν. 

Εἰς Ὁ ἔαρ. 

Χ εἰκκατος ζωθεμόεντος στ΄ αἢ δέρος οἴχονϑμοιο, 

{: ορφυρέη μείδυσε Φερανῦέος εἴαρος ὥρη. 

Γ᾽ ἴα 5 κυανέη"χλοερξωυ ἐφέψατο ποίζωυ, 

Κ αἰ φυτὰ δειλήσευτα γέοις ἐκθμιιοσεπετήλοις.᾿ 

Οἱ σγ᾽ ὡπαλζω πίνοντες ἀεξιφύτου δρόσον ἠοῖς 

Λ φμκῷνες γελόωσιν, αὐοιρμδίίοιο βύδδιο. 

Χ οὐρά καὶ σύφαγίινομεες εὐ ὀρέοσι λιγοήνων, 

Κ αἱ πολιοῖς ἐρίφοις δπχητέρπεται αὐ πόλος αἰ γῶν. 

Η δὲ δὲ πλώοισιν ἐπ᾽ δὑρέα κύματα ναῦται, 

ΠῚ νοιῆ ἀπημόμτῳ ζεφύρου λα κϑλττώσοιγτες" 
Η δ σὴ δϑαζοισι Φερέςα. φύλῳ δίθυύσῳ 

Α νϑεῖ ββυόεντος ἐρεψαινϑυοι τοίχα κιοσού. 
Ἑ ργα δὲ τεχνηέντα βου δ ρέεοσι μδηίοσαις 

Καλά μδ καὶ σίμξ λῳ ἐφύήμϑναι ἐργαζονται 

ΔΛ δκαὶ πολυτεήτοιο νεύῤῥυτα κοίλλεα χηρφῶ, 

Γ΄ αὐτὴ “ἢ ὀρνίθων “ἡ ρμεὴ λιγύφωνος αἰείδῳ, 

Α λκυόνες αἰξά κὸ μας χελιδόνες αἰμιφὶ μέλαιϑδρα, 



ΠΛ ΠΡΏΤΟΝ, 12ς 
Κύκνος ἐπ᾽ ὄηϑαισιν ποζαμοΐ αὶ ὑπ᾿ ἄλσος ἀνδιώ. 

Ἑ ἠδὲ φυῦδμ' γαΐοφεσι χϑι(φ, χαὶ γαῖα, πέϑηλε, 

Σ υει( δὲ νομεεες, καὶ τέρπεται δῦχολα μῆλα. 
᾿Κ αἰναῦτω πλιώοισι, διώνυσος δὲ χορδύᾳ, 

Καὶ ἡἠμόγπει πετεζωνα, σὴ ὠδίνοισι βδψοσαι, 

ΓΠ ὡς οὐ γεὴ χαὶ αἰοιδὲν οὐ εἰαρι κα λὸ ἀεἴσοι ; 

ΘΈΩΝΟΣ μογόςγχὸν εἰς τω) ἑξ δόμα δῶ. 
Ζ Εἰς, ἀρης, παφίη, μιζουν, κρόνος, ἡλιος,ἑρικῆς. 

Ἰέλος τῷ τοϑϑτου ταήματος “Ὁ αὐ ολογίας 

5. Φόρων Ἐχιγραμμώτων. 

Ἐν τω ἑξὴς δαί τερῳ τρμήματὶ σκωτβικ ᾧ ὑντὶ 

πὐξιέχεται χεφαάλαια ταδὲ. 

Εἰς ἀγωνιςας, χες αἴ Εὐςϑυγαπέραις,Χ' τῷ καὶ 

Εἰς ἀδεώατον, χα δί Εἰς ἰαΐξοες, ἐν κβς 

Εἰς αὐούτοες, ἐροῦ Εἰς ἵπατις, χεῦ κεΐ 
Εἰς δδπαγας, χεῷ σγς, Εἰς κιϑαρῳδὸοεὲ, ἀφ κὴς 
Εἰς εἰσελγεῖς, ἐν ῦ Εἰς χλέπβας, χεϊνίκεν 

Εἰς αἰφρονόμοις, χες ς- Εἰςκουρέας, χεν χ εἶ 

Εἰς βεαχεῖς ; χεῦ ὃξ Εἰςκυζφυτίω, ἐΐ κζᾷ 

Εἰς βόλανάα, χες δι Εἰς χονηο ὃν, ἀξ κυ 

Εἰς γξαλας, χε ὃς Εὖς κωμωδὲν, ἐς κς 

Εἰς )ξαμματὶκες,χε τοῖς Εἰὖς χωφοις, ἧς λί 

Εἰς γωυνῶχας, χεψ ας, Εἰς λαιιδθορις, τ λαΐ 
Εἰς δῴλοις, χεῦ ἃς Εὖς λεπῆοις, ἴλό λᾷϊς 

Εἰοϑυσέδες, κων, Εἰς μακροις, ἀν ες 
Εἰς δυσωδς, χες Δι Εἰς μεϑύσοις, τς λδ' κῶς 

Εἰς δολίοις. χες εἶ Εἰς αιλιαάριον, ὌΝ χεῖ 

Εἰς δούλοις, ΕΝ Ἐ ἠφνοιιχεις, τὰς ἢ ΞΕ 

Εὐῤδῶρα, κιιζξ εἰ ὀκ)νορυς, ἐξ δ 
Εἰς ἐρῶνᾷε, ᾿ χα ὴῆς Εἰςὸ ρ χυφας, χες Ἀγ ̓ 

Εἰς ζωγραφοις, χες ἃς Εἰς ὑδηιε, χες λῆς 
Εἰς ἡγεμόνας, χες κί Εἰς ποινίᾳς, χες μῦ 
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Εἰφςπλοα, χες Ὑμρη σαι, μαι χε 

Εἰς πολιεχρῷο, κῷ «ὠμβζ ΕἰςΌλμηροις, ᾿δῇ 

Εἰς πονηρφες ΦᾺ μεν Εἰς ὑξειςας, ἀκοῦν. 

Εἰς πορδο, ὯΝ μισὴ Εἰς φῴ4ϑωλοις, τὰ ἧς 
Εἰς παφοριφῆν, τ μεῖς Εἰς φίνεροις, ἐν νας 

Εἰξφρῥητορᾳς, ΟΝ μφὶ Εἰς φιλοσόφες, ἐς ἼΝ 
Εἰς συμποτίκα αἰφείσμμα.-- Εἰς; χώλοις, χεν γΓ τ 

ΑΝ ΘΟ ΟὙΙΣΑΤΕΕ 
διωφόρων φ) ιλοαμματων͵ εἰς ἑπ]ὰ 

βιξλία, διηρημδυης, ὃ δεύηξον. 

ΕΙΣ ΑΓΩΝΙΣΤΑΣ, κεν ας 
ΛΟΥΚΙΛΛΙΟΥ͂. 

Ο ζπςὸ γι βέλτίξος ὀλυμυπικϑς εἶχε ζσόϑοϑεν 

Ῥῦα, “λρφον, ὀφρεωὶ ὠταφια, β, λέφαρᾳι ν 

Εἶτ πογραψαμϑιυος πύκΊης,»ἰπολώλεχε πόρτα, 

Ω «τ᾿ ἐκ ΔΨ“ πατεοικδυ μηδὲ λαξᾷν Ὁ μέρος. 

Ε ἰχῆμον Ὁ ἰδελφὸς ἔχων «αελονίούογεν ἰὐὐτο" 

Κ αἰκέχριτ, ̓δλότοιος, μηδὲν ὁ ὁμοῖον ἔχων. 

Τοί εὐτο, 
Ἑ ἰκοσέηοις σωῦϑεντος ὀδΌσστος εἰς τοὶ πα ας 

Εγνω πίω μορφίευ Ῥροῦς ἰδὼν ὃ κύων: 

Αλλασὺ ,πυκΊδύσεις ςρατοφαΐν Ἐχι τέοσουρας ὥρας, 

- 

Ο ὑκυσὶν ὠγνωσος,τῇ ἢ δὲ πολή γέφρνας. 

Ἠν ἔθελης δὲ «σϑϑτωπο ἰδεῖν ἐ ἐς ἐσοπῖδᾳ σεαυΐ, 

Ο ὑκ εἰμι ; ξρατοφών, αὐτὸς ἐρᾷς ὁμώύσεις. 

0 

Κὶ ὄσκινον ἡ κεφδλή συ ἰπολλόφανες, γεγἤβηται, 

Η ὅν σηΐοχσπων βυδλαείων ται καΐτω. ; 

Οντῶως μαυρμήκων πευπήμαιτα λοξα; χαὶ ἡ ὀρδεὸ, 

Γ δάμματα ΜῈ λυοικϑδ λυδῖα χαὶ Φρυγία. 

ΠῚ λζὼ ἀφοξωςπυκίδυε"κὶ χ᾽ ζοῦ τρωδς ἣ αὔωϑεν, 

Ἴ αὐ οσ᾽ ἐχήσιεξάς πλείονα, σγ᾿ οὐ ̓ δυιϑασοι. 
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Τού εὐτν. 
Γ ὑκῆης ὧν χωτέλυσε κλεόμ( οτος εἶτα γα μήσας, 

Ἐνϑδὲὸν ἔχ4 πληγῶν ἰσθμια χαὶ νέμεα, 

Γραιῶ μουχέμιζωυ τύτῆς ᾧ ὀλύμπια:κὶ τ᾽ ἑαυτῷ 
Μ  ὥρλον ἰδεῖν φείσσων ἢ ποτὲ Ὁ ςαΐδιον. 

Α γγὸ αἰαπνδύσν,δέρεται ζᾷς πϑρτος ἃ “γῶνος 

ΓΠ ληγας, ὡς δ΄ποδῶ" κἀν ἀποδῶ, δέρεται. 

ΝΙΚΑΡΧΟΥ. 

᾿ ἐντε μετ᾽ ὀήνων γδῤμος ον Ἔροκᾷ δια δολιγεύων, 

Θ αὖμα μϑι,δλλ᾿ ὑγτως ἐς δὲμος ἐξέπεσεν. 

Ἐξ ὄντων ζαχ ἐρᾷς, πῶς ἕξ δὸμος; εἷς φίλος εἰντεῖ, 

Θαῤσᾳ χδρίε, λέγων, δ λον οὖ ἱλατίῳ. 

Ε ὅδομος δξευ οἱ πω τς αγίγετω εἰ σ᾽ ἔτι πέντε 

ει ἶχε φίλοις, ὅλθ᾽ αἹ ζωΐχε, δωδέκατος. 

ΧΟΥΚΥ κατ. 

Τὺ σα δίζωυ ποο» ἕω ἐρασίςρατον ἡὶ μεγαίλη γ, 

ΠῚ αὐτῶν σοι ϑίων, Οὔκ ἐσαώλδθυσε μόνον. 

Τοῦ αὐτ, 
Ο ὕτεταχεον ἐμούτις εἶν αὐτιπαλοισιν ἔπιπῆεν, 
Οὔτε βραδ)ον ὅλως ἔδραμε Ὁ ςαδ᾽9ν. 

Δύίσκῳ Ν᾿ ὅλως οὐσ) ἥγίισα ζοες δὲ πόδως μου 

Ε ξᾶραι πηδῶν ἰοίυον σσεἰέποτε. ᾿ 

Κυλλὺς ογ᾽ ἠκόντιζεν αἰμείγογα πέντε “7 Ἀπ’ ἄθλων 
ΓΙ ρῶτες ἐχηρυ θύω πεντετειαζόνϑμος. 

Τοί ἐὐτῳ. 

Ν ὑκῆα μέσον ἐποίησε Φέχων ποτὲ μέρος ὁπλίτης, 

Ω, οτ᾽ ἀἰσοκλφοϑέοδαι πόρτοῦς Ὁ ςα δον. 

Οἱ "ὦ δὺ μόσιοι χείαϑα) τίνα πλρπες ἐ δόξαν 

Ο σλίτίῳ τιμῆς εἵγεκα δΜ λίθων. 

Κι ὌΟΣΟΣ εἰς ὥροις ζωῤοίγετο, χαὶ τότε εἶχος 

Η λϑο, τσϑοσελλείπτων τω ςαι δίῳ δι σπλε,ϑρον.. 

Αδνλον. 

Ὑ ὁ ςαδιον αἰξικλὸς εἴτ᾽ ἔδρα νϑι, εἶτ᾽ ἐκαϑυτο, 

Θ ὑδεὶς οἶδεν ὅλως" δα μόνος βρῳ ϑυτής. 
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Ο ψόφος δὸ ψαοληγίος οὖν οἴασι, οὶ φεζφφανοῦται 

Α δλλος,χοὴ αἰξικλῆς δωκΊυλον οὐ πσφϑοέξη. 

ΔΟΥ ΚΙ ΛΔῚ ΟΥ̓: 

Τῷ πίοσης μεδέοντὶ Ὁ κρανίον αδλὸς ὁ πύυκῖης, 

Ἐν καθ᾽ ἕν αἰ ϑροίσας ὀςέον, αὐτί Ἰῳται. 

Σ ωϑεὶς οἢ᾽ ον νὲ μίας, ζύ δέασοτα, σοὶ (χα ϑησᾳ 

Κ αὐ) Οιες ἀςραγείλοις ζοις ἔτι λάπορϑμοις. 

Το εἰστῳ. 

Εἰς ἱερθν ποτ᾽ αἰγῶνα μίλῶν μόνος ὅθ᾽ ὁ παλω;ςὴς, 
Τ' ὃν ΓΝ εὐθὺς ςεφαγοιοῦ εὐθλοϑέτης ἐκαλᾳ. 

ΠῚ οοσξαγνων σγ᾽ ὠλιοϑεν ἐπτ᾽ ἰσχίον οἱ σγ᾽ ἐξόησειν 

Τ᾿ οὔτον μιῇ φεφφανοιεῦ, Εἰ μόνος ὧν ἔπεσεν. 

Αὐγχας σ7᾽ οὖν μέοσοισιν αγέκρ «'δυ,οὐχὶ ποί᾿ σξν; 

Εν κέϊμκφι!, λοιπὸ τά λα μέ τὶς ϑαλέτω. 

ΔΟΥΚΙΑ Ν ΟΥ̓. 

Εἰ Ὦχος εἰς φατεῖν Χὴ Ὡρὸς δόμον ἀμίλες ὑπαρ 

Ἴ οἷς ποσί σου τρῶγε, Ῥέχε ᾧ τὐματὶ. (χέο, 

Το αὐτῦ. 
Οἱ σεευα γωνιφ αὶ τὸν πυγμιώχον φὐϑθοιεη; ἔδηχαν 

Α πι' οὐ ένα γὸ πώποτ ἐτοαυμαίτίσεν. 

Τοί αυτν. 

Π ἄσαιν ὅσην Ἑλλζεδες αἰγωνοθετοῦσιν ἀμιλλαν 
ΠῚ υγμιῦς,αὐδρο λεὼς πᾶσαν ὦ γωνισοιμιζωυ. 

Ε δον σγ᾽ ὡὉ πίοσῃ υδϑὺ, ἕν ὠτίον' οὐ δὲ πλα ταλας, 

Εν βλέφαρον" πῦϑοι σὴ, ἀΐπγοος ὐκιφέρϑμαι. 

Δ αμοτεέλῆς σ᾽ ὁ πατὴρ ἐκορύοσετο σεόο' πολιήταις 
Α ρα! μ᾽ ἐν ςα δίων ἤνεκρον ἢ χολοῦον. 

ΕἸΣ ΑἋΔΔΥ ΝΌΟΝ, 

κοο βὺ 
ΛΟΥΚΙΑΝ ΟΥ̓. 

Εἰς τ μωώτζω γίπηᾳς δέμας ἐδικόν, ἴαεο τέχνης, 

Ο ὑ δυυύασαι ϑφοφερξωο γύκήα καϑηλιάσοι. 

Ι 



ΤΕΥ, συ... ΙΑ 

ἠὲ ΒΙΒΛ. ΔΕΥΤΈΡΟΝ. 129 
ΕΙΣ ΑἾΝΟ ΗΠ ΟΥΙΣ, ᾿ χοῦ γί 

ΑΝΤΙΟΧΟΥ Εἰςωπαρδοῦτον 
ῃ πδ Ἐχιδιηξαϑρον. 

Βή ἡσοις,εἰ Φρένας εἶχεν, ὠπή[γετο" γέου ὃ οἢ᾽ ὑπι ̓α)οΐας, 

ἡ 4ξ οἢ ἃ χαὶ σλλου ᾧ χαὶ ΜΖ πίω παροϑὸν. 

ΡΟΣ ἈΑδυλιν. 

Ἔν πᾶσιν κεεθύσοεσιν οἰκίνδοισος ἤδελενήφῳ, 
Τ᾿ οἰὠέκα, χαὶ μεθύφν αὐτὸς ἔδοξε μόνος. 

ἈΑδηλον. 

Ἑ σξεσε τὸν λύχνον μῶρος ψυλλαΐ αἰ ποῦ πολλαῖν 

Δ ακγόυνϑμος, λέξας, οὐκ ἔτι με βλέπετε. 

ΠπαΑλλαδά. 

ΠῚ αὐτες μϑρ δφλοὶ χαὶ αἀλαζονες εἰσὶ χαὶ εἴτὶ 

Εν Ὅς αὐοϑρώποις ὀηλο πέφυχε παῦος" 

Αλλ᾽ ὁ λογίσχιον ἔχων τῷ πλησίον Οὔκ αὐαφων, 

Ε γδὸν ἀποχρυγήων τῇ στευέσῳ Ὁ παῦος. 

Σ ἥς δὲ δύ, ψυχῆς αὐαπετῆαται, στ εἶναι, ληρῴς 

Ο ὅτε καζῳ π]ήοσων, οὔτε εϑρασεέυόνϑμος. 

ΑΒΒΙΑΝΟΥ. 

Κ ὑλλος χα λάδορε, δύο͵ ϑξοσοιλοὶ ἐ  [χεσίμωρ οι" 

Κι ὐλλος γ᾽ ἐν Οὐτων ἐ[χεσιμωρϑτερος. 

Αδυλον. 

Ἦν ἐσιδὺς κεφα λζεὺ μα δοιραὶ χαὶ φέρνα χαὴ ὠμούς, 
Μηδὲν ἐρωτήσγις, μίωρϑυ ὁρ ἃς Φαιλακχρον. 

ἘΠΕ ΑΡΠΑΤΑΣ,  χ ὧϊ 
ΑΥ̓ΤΟΜΈΔΟΝΤΟΣ. 

“Δέξαι φοῖδε ἃ Ὁ δεῖπνον ὁ σοι Φέρω. "ζω τὶς ἐαΐσνν, 
ΠΑ ἐξομᾳ." εἶτα φοξ  χαὴ σύγε λητοίϑν; 

Ὁ ὑδένα, δα δλων πλίύθηρβιον. ὧπ ἣ ἐχᾷ γὃ 

᾿ ΔΑ {πο ἰκ νου χεῖδαι Κατα οτέβέωώς 

Α κρίοσου βωμοῖο γεωχϑρος κὼ τελέσῃ δὲ 

“ ποιιπην; ἄρας γε} ὥπόωτα παλιν. 

101: 
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Ἐν δέος οἰμιξ ρφσίη πολλὴ χαῖφις. εἷς "Ὁ αὐ εὖ ὑμέων 

Η μέώωυ,εἰ λιμοῦ χαὴ ϑεὸς ν᾽ οϑοίνετο. 

ΕΙΣ ΑΣΕΛΙΤΈΕΡΣ,ν έν ον 
ΛΟΥΚΙΆΛΙΟΥ͂. 

Ὑ ὧν φιλόπειδω χρώτίστῶον ὐκόσοζϊε" δῦ μαι ὃ ὑ- 

᾿Κ αμὸν ὠπαγίέλλω. σπλὴν μεγοίλαι γε μέσα φ(υἷν 

Τὸν φιλόπουι δῶ κρ τίσταοι αὐδύρονϑ δο ρος, 

Τῶν ἑτεροζηλων.ἤλπισαι πῶτ αὐ ἐγώ, 

Ηλπισα τῦτο χράίτιπαε; μῤρήσομαι, εἶ λύκος ἐἢ 
ΠῚ σι λέγων,ἐφανης ὀΐξωπίνης ἐφαζος. 

Αδυλον. 

Α γέρας ἡ ἠρνήσαιντο,χαὶ οὔκ ἔλλθοντο γειυαίκες: 

Ο ὐτ᾽ αἰδρες γεγαίασιν, ἔπι ὶ παλον ἔ ἔργα ἌΡΡΕΝ 

Ο ὑδὲ Ἄ ΡΕΙΝΣς ἔασιν, ἐπεὶ φυσὶν ἔλλαγχν αἰδραῖ γ" 

Α γέρες εἰσι ΤῊΣ αὐδρραίσιν εἰσὶ γωυώγκες. 

ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ. 

Ἑ ςηχὸς ὦ χίμμωγος ἰδὼν πεος εἶφ᾽ ὁ ωρίηπος, 

Ο ἴοι, ἰ πσὸ ϑνητοῦ λείπο (φ! ἰϑαγατος. 

ΣΥΡΑΤΒΝΟΣ. 

Ἡκχλύη παορίζαε ἔχ δυύοχαὶ δυο δρῶν 

Ο ἑ σὺ δυχεὶς πϑύτως τέοσαιρα;' "εἰσι ὃ πρᾷς. 

Ἡν δὲ πόν “πῶς πῦτο, τὸν αν “π: δὶς τῤρίθμει, 

Κι οιναὶ τσδὸς αἰμιφοτέροις ἔργα (ἀλδυόνδμον. 
Αδυλον. 

Ἑ ἰράωύη πόῥτεοσιν, ἐχίσκοπος εἶπεν ἐπελθών. 

Πῶς δύώαται πᾶσιν,ζεὼ μόνος ἐγδὸν ἔχῴ, 
Αδυδον. 

ᾧ δύγων τω αἰ πσύνοιαν δἰπτολλοφαλης ἐγοίμοησεν, 

Καί ὁ τῆς ἀσοοὰς νυμφίος ἤλϑᾳ μέσης, 

Αὔριον δ59ὁ λέγων ἕξω πέκγον" εἶτα κσδοῦλθον 

ΠΑ ὕειον αὐτὶ τέκνου που εἰ πεσύνοιαν ἔχων. 

Αδυλϑι. 

Α λφειού ςύμιαι φβογε: Φιλᾷκχϑλποιῖς ιρελούσηρ, 

1: ρβζωυης ἐμιπίπϊων ἁλμυ ον ἐ ἐς πέλαγ. 



ΠΡ ἈΕΥΤΈΡΟΝ ἢ 
Υ Αδυλον. . 

Οὐχ ὅτί τὸν κρύλθιμον λείχήο, Δ ο' τῶτο σε μισῶ, 
Αλλ᾽ ὅτ πῦτο ποιᾷς χαὶ δῖγα τῷ καλφμου. 

Αδυλον. 

Χ εἰλῶν, αὶ ,λείχων, ἴσαι )θάμματα' ἐς τί δὲ αἴτο, 

Λείχᾳ γὸ χείλων καὶ ἰσοι, κἀν αὔισαι. 

Αϑηδον. 
ὙἹὸς πατοῖχία μαῖλα, χϑσμμιος ὃς Ὡο᾽ κύπριν 

Οὐ ὑχ ὁσίζευ ἑτώροις πτλρτας ποφρέφεται. 

Αδυλδον. 

Αν μετ ̓ ὠλεξαιδρῴαν ἐ ἐς αὐτίὀχειαν οἰπέλϑη ς, 

Κα μα; πίω συ εἴζω ἰτα λίῃς ἔχιζη δ 

Τ᾿ ὧν δεωυατὼν συ δὶς σε γαμήσ, αῷτο δαὶ αἰεὶ 
Ο ἰονϑρη,πηδιὰς εἰς πτόλιν ἐκ πόλεως. 

ἘΠῚ ΣΤ ΡΟΝ ΟΥἿΤΟΌΥ Σ, 

χρὸ φὸ 
'ΛΟΥΚΙΑΛΙΟΥ. 

Τῶ πανί μου Τ' ἀδελφὸν οἱ ἀφρολόίοι μαχρόγηρων 
Π αὐτες ἐμδυτεύσανθ᾽ ὡς ἀφ᾽ ἕνος σύμαιτος" 

Ἃ λλ᾽ ἑρμοκλείδυς αὐτὸν μόνος εἶπε τπσδϑιμοιρον, 
Ἑ ἴπε δ) τ᾽ αὐτὸν ἔσω νεκρὸν ἐκογηῤμεϑου. 

Τοί αὐτν. 
Τ' αἴτες ὅσοι τὸν ων χαὴ ηδν χρόνοι ὡροϑετοῦσιν, 

Α ξζινί εἰσι τυχεῖν πόρτες ἑνὸς πυπόμωου. 

Ο ἧοιαι οὐ οὗ μαχραὺ ἡ οὐὗξες τυχὸν εἰδότως ὄντως 

Καὶ τί ποιᾷ ζω 69ς χαὶ τί λέων δεώαται. 

Τού τυ. 
Εἶπεν ἐληλυϑέναι Ὁ πεαρωϑίύον, αὐτὸς ἑαιύ 
Τω Ὅλρεσιν Αι οὐϑεὶο,αὐλος ὁ ὃ ἀφρολόγρς: 

Καὶ ̓ζισᾳνὼ ὡρας τὶ τέοσαρας" ὡς δὲ πϑρῆλϑων. 

ἀνε πεμμπῆη, σὺ ζην εἰδότα μηδὲν ἐδ, 

εὶς πετοσιξὰν, ἀπήγξατο" χαὶ μετέωρος 

ι ἡ: γήσκᾳ νϑῥ, ϑνήσκᾳ γ᾽ συσὲν δγςείνϑμος. 

1: 1: 



2 ΑΝΘΟΛ. ΔΙΑ’, ΕΓῚΓΡ, 
Τοί εἰστῷ, Ἵ 

Π δὲς τὸν μόρτὲν λυμεπτν ὀγύήσιμιος ἤλδεν ὁ πύχίης, 
Εἰ ἰμδη ἡ 4 γηρῷ βουλῴνδυος τδομαϑεῖν. 

Κι ἐκεῖνος, ναὶ, φησὶν, ἐουν δ; καζαλύσῃς: 
Ανδέγε πυκίθυης, οφϑοτεῖ. σε κρόγος. 

ΝΙΚΑΡΧΟΥ͂. 

Ἑ ἰς ῥόδον εἰ πλϑῦσοι, τὶς ὀλύμεττικὸν ἤλϑεν ἐρωτῶν 
Τὸν μιϑβ τίν, καὶ πὼς πὰ ϑύσεται εἰ σφαλέως. 

Χ οἷ ματι, πρῦτον δὲ, ἐφν,κεγείω ἔχε τίω γαῦν, 

Καὶ ' μιὴ χα κιϑνος,τῷ δῈ Ἄρες αὐάρρυ. 
Τ οὗτο γὸ αὐ ποιῇ ς,γξᾷς κακεῖσε χαὶ ὧδε, 

Αν μὴ πειροιτὴς ο» πελόγ4 σε λαοί. 

ΔοΥυκιλλτους 

Προς Τ μῤμτὶν Ὀλυμιπον ὀγήσιμιος ἤλθ᾽ ὁ παλαιςής, 

Κ αἰ πένταθλος ὅλᾶε, ταὶ ςαιδιδἐ νϑυεκρῆς, 

ΤΣ υϑη4 γηκῶν αὐτὴμ᾽ τὸν αἰγώνα,ϑέλοντες 

Ι πα κακεῖνος ὧς ἱεροῖς ονιδὼν, 

ΤΙ οὐτες, ἔφυ, νικόῦτε, μόνον μήτις σε ρέλϑη, 

Κι αἱσέκαΐζα ςρέψ,καὶ ἢ σὲ οἷ δα ξοχάσν. 
παλλάδά. 

Ἑ ἐπε : πόλον συ ἡ μεπζᾷ ς χϑσμον χαὶ πείρατα γοίησ, 

Ε ξὸ ὀλίγης γγούης δώβια φέρων ὀλίρον. 

Σ αὐτὸν Ἐἐρίθ μιησον τασϑότεθϑν,χαὶ γγῶϑι σεαυτὸν, 

Κι αὶ τοτ᾿ Ὡριθ μήσης “γοῖϊαν αἰ πτειρεσίζωυ. 
Ἑ ἰ σὴ ὀλίρον πηλὸν τῷ σώματος οὐ χα ταραθ (κεῖς, 

Π ἐἧς δυωίασοι γγῶναι “ν᾽ εἰ μέτρων τὰ μέτρα; 

Αδυλον. 

Α γηἴχρ οὐτης ἡδὰ τὰ στφφραιθακοὶ μᾶλλον Φρατου 

Τ' ολλῷ, τίω σγ᾽ ἰδίζωυ οὔκ, εὐγο4 Ἄρεσιν. 

Ἄ ιξαϊζᾳν γὸ ὁ ἔφη πύτερ᾽ οὖν κριῷ ὁ γεῦλόνται 
Η φδυμοῖεν ζις ὀβθυσια μιφοτέροις. 

Εὑ ὑβηται δὲ (φώς οὖ Ὅς ποισί. αὶ γὸ ὁ ὀχευτὴς, 

Κ'ὶ αἱ μωρὸς, μια λαιχός τ᾽ ὕρ,ρσὴ ὀψοφαῖγος. 



Ὶ 123 
Αδηδον, Ἷ 

Κ δι μη αἱ αἰγοϑίχο ὅτε «ούρον ἔμξόο γαλη, 
Ο ἶκον Ξιρισοφαίοις ἤλϑεν ἐ ἐ ἀφρολόγου, 

Ἡ τεε σ᾽ ἐϊερεείνων εἰ ϑέρος αἴσιον αὐτῇ 
Ἐσαι καὶ ςα. χύων ἄφϑονος δ ποεῖν. 

Ο ς8 λαξων ψηφίδως,κἰ πύρ' πίνακός τε πυκαίζων, 
Δ ακ)υλάπε γα μυτὔϊων, φϑτξατο χκαῤλιγγς, 

Ε "ων ἐπομθρ ὁ ούριον ὅοσον Ὄσύγ θυ, 

Μηδὲ τίν᾽ ὕλαν τ ζετοι αὐϑοσεούζω, 

Μηδὲ πάροςβηξη πἰοὶ αὔλακα, μηδὲ γα λαζὴ 

Α κρον Ἔιποδρυφϑη δραΐγίκώτος ὀρνυ ρου, 

Μ υδὲνεξ οὶ κείρωσι τὰ λυῖα, (Κη δὲ τὶν ̓ δζυ 
Η ἐρος ἢ γοήηςθψεται ἰμπλαχίζω, 

Ἑ οϑλον σοι Ὁ ϑέρος μαντεύομαι, δ “γ᾽ δἰποκόνψ ας 
Τ οις φούχυας᾽ μοιούας δείδιθι ἀἐάκρίϑας. 

ΕΙΣ ΒΡΑΧΈΕΙΣ, κεὺ δὶ 
ΤΙΊΜΩΝΟΣ Εἰς κλεαύϑζω. 

Ὕ ἰς σ᾽ τ κΊίρος ὡς, ἐχιπωλᾷται ςΐχας αἰδραΐν; 

Μωλύτης, ἐπέων φίλος, ἰοσιος δλμος ἀτολμος. 

ΤΟΥΛΙΑΝΟΥ͂ αῤτίχίνσωρος, 

Α σφϑλέως οἴκεσον εὖν ἀςεὶ, μῆ σε κολαψη 

Α ἵματὶ πυγμμαιὼν κἡδὸυϑῴν γρανος. 

χολκ λ σοι. 

Ἃ γεϑνμμεζωϑοφανης ὠνήσατο, οὶ οἱ λιμὸν 
Εκ δρυὸς δλλοτθίας αὐτὸν ἐπηΐχο γίσεν. 

Γ ζὼ ογ᾽ ἀὐτω πεϑνεῶτὶ Θονῷν οὔκ ἐροναΐωναι 

Αλϑ ἐπέφη, μιοϑού «πρός αἶα “δ ὁμόρων. 

Ἐ σ᾽ ἔγνω τὸν αἰγοϑν τὸν μιζεϑοφαΐοις Ἐπίκουρος, 
Παῖτα γέμειν γραῦν εἶπεν αὐ, αἕκ αἰτόμων. 

Αδυλον. 

Ό βεανος ἐρμολύνς ὁταν ας ξαλῃη εἰς δ᾿ γα μα τῆς 

Ἑ λχεὶ τσϑϑς τοὶ καύτω πϑτο δερυδρεπθρῷ. 

ἡττῆς 



134. ΑΝΘΟΛ. ΔΙΑΦ. ΕΠΙΓ͵ΓΡ. 

ΕΙΣ ΒΑΛΑΝΕΙ͂ΟΝ ὙΥΧΡΟΝ, 

κῷῦ νὸ ' 
ΝΙΚΑΡΧΟΥ͂. Σ 

Λ όσωοϑαι πεπύρδυται ὀνήσιμος εἰς βόλωνῷν Ὁ 
Δ ὠὡδεκούτη δύςρου μἄιυὸς, ἐπ᾽ αὐτί φίλου, 

ΠῚ δα λυπῶν οἴκοις Ἐφ χετίσπϑιον ὃν δύο πέκγων 

Α λλων δὑρησά λουσονϑιου, πτιτέφαι. 

Η ξζῳ Ἶ εἰς ὥρας ἡμΐν γξαφᾷ οἱ ̓ βλγανᾷ: γὸ 

Ἑ ἰς τότε ταίοσογται πίω πυρίαν καιϑελῷ,. 

ἘΠΕ ΤΡΆΠΑ Σ, πο κοῦ πὴ 
ΜΥΡΙΝΟΥ͂. 

Ὧ6 πετρακῦσ᾽ ὄν ἔχ: δὲ σὺ Ὅς «γιαυτοις 

Δὶς τόοσοες πρυφερὴ πεντωχϑρων᾽ ἐκοίζη. 

Σ ισύφου ὦ μάμμη χαὴ δουκαλίωνος ἀδελφή, 

Β ἀπῆε ὃ Ὧς λδυχαᾳς, καὶ λέγε πᾶσιζῳτα. 
ΛΟΥΚΨΑΛΙΟΥ͂: 

Τ' αἱ τεϊχαρὼ γίκυλλα, τινὲς βαπῆφνσε λέρρεσιν,. 

Αςσυ ,μδηανοτάταις ἐξ ἃ ασρρϑις ἐαρίω. 

Τοῦ τ; 
Τὶ αὲ πολιαὶ βαγασα, δε μιξονόη τρικόρωνος, 

" ἵγνεται ἐξαπίνης καὶ νέα, υλὰ ῥέα. 

ΛΕΦΝΙΔΟΥ͂. 

Γ ρδὺν ἔγημε φιλῖγος, ὅτ᾽ ζῶ νέος" ζοδίκα, ωρέσξες, 

Δ ωδεχέτινγ' παφίη σὴ ὥριος σε ποτε: 

Καὶ τὸ ἀποωὺς διέμεινε τότε ἀπείρων ἐς ἄκαρπα" 
Ν με ογ᾽ ἑτέροις γήμιας,αἰμιφοτέρων φέρεται. 

ΝΙΚΑΡΧΟΥ͂. 

Ἡ πολιή κροταίφφοισι χϑτυΠαρὶς, ἡ πολύμυϑθος. 

Γ ῥαϊα, δὲ ἐδνέσωρ οὔ ἐπὶ «ρεσξ τατος, 

Ἡ φωὺς ἐ,ϑρησασ᾽ ἐλάφου στλέον ἡ ἡ γερὰ λα 

Γ᾿ ρας Ῥχοιθμείοϑαι δύτερον Φὐρξαρδίύη, 

Ζ ὡς χαὶ λθύοσουσοι καὶ Φτίπος, οἷα πενύμφη,. 

Ω «τέμε δεφεύζην μηπὶ πέπονθ᾽ ἀΐδης. 



ὙΝΥΎΚκτντ'ἷ 

ὰ ι 
7 
ἡ 
᾿ ΕΒ. ΔΕΥΤΈΡΟΝ ἢς 

Τοί «ὐιν. δ 

Τ' δὸ δεῤκωφον γρόμαν ὀγήσιμε πρδὸς δὲος ἔξω 
ἐδ κ(ληε᾽πολλώ λίζω ποραγματά μοι πἰροχά. 

Ην αὐτῇ" τυρρεὶ, ὦ παιλοοὺ εἴπωμδι οὐέ Και, 
Οὐ τύρφις, πυρρε δ), ἔρχετ᾽ ἔλθυσαι νέοις. 

Πρωΐζω τέων κεφάγζωυ ἐπόγοιωυ, τὴ πήγανον αὐτί 

Η πιῶ ἡ δ ἔφερεν τήγανον ὀφράχυνον. 
Ἡ νὁπὸν αἰ τήσω,δὸχϑν εἰσφέρᾳ. εὐ λόχϑυον μμ!, 

Εἴπω, δὸς “πεινωύν, δ φέρ λάσθρον. 

Ο ἔρος αὐ αἰ τήσω,τύξον φέρᾳ αὐ δὲ γε τόξον, 

Ο ξος ὅλως “ἢ ὃ λέγω, ποτ᾿ ἐπτυεϑαίνετοι. 

Α ἰαγρὸν τὴς γξαος με δὴν χήρυκᾳ “δυέοϑαμ, 

Καὶ μϑηξᾶν ἔξω͵ γυκτὸς ἔγήοόνϑυον. 

ΛΟΥΚΙΛΛΙΟΥ͂. 

Λ δεοϑαι σε λέρρισι᾽ πολιω χρόνον ἡλδωρᾳ, 
ἽΝ ραϊαν ἐτῶν ἑκατὸ μη Ἰκαζαλυομδώωυ. 

ΓΤ λζὸ ἔγρωκᾳ τίνος ποιᾷς 'χάξαν' ὡς ὁ παλαιὸς 

Ὲ λπίζᾳς πελίας ἑ ψουϑὺν γεαΐστᾳι. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΟΥ. 

Ἵ: ὥψιμύθῳ εϑῥάεὶ λιποίαρχέα τεῖνε “ρειδιὼ 

Δ αοδέκη, λαοῖς ἔνδικα, πἴγνυ βρη" 

Μήποτε “γ᾽ δϑρεωώύης σέο γείλεα: τὶς δ ὀδόντων 
Ο ργχατον ἐμιπήξᾳ Φαρμαχϑεντὶ δόλφ; 

' ὙὝ δόχαριν ὀξεῤῥώσαις ὃ ὉσῊν ἔχες: Οὐκ δισπὸ γαϊης 

Α [βαΐη μδηέωνὲ Ἑλχέτοι αἰεγάου. 

Ὡ «Ὁ. ῥοδὸν ϑουλέϑεσκες εἰν εἰαρι γε ἐγ ἐκραθης, 

Γ ἥφφιος αὐχ μηρῷ καρφομϑύη ϑερεὶ. 

ΧΟΥΚΤᾺ ΔΤΟῪ, 

Ὑωωκεφό δὼ βάπηᾳς,γῆροις δὲ σὸν οὗποτε βαψ4ς, 
Ο ὑδὲ αφαων ῥυΐίδως ἐκ]ανύσης. 

Μ ἡζίνυν δ᾽ ωρύσωπον ἀπ ψιμιύθῳ κατάπλαῆε, 
Ω «τε παδεσωπεῖον, οὐχὶ τσδϑσωπον ἔχφν. 

[9) ὑδὲν γὸ πλέον ζ61.τί μείνεαι; ὅποτε φῦχος 
Πν  νυν οὐε τδὺ ἐκηῤμρϑδϑη. 

1110 



16 ΑΝΘΦΟΛ. ΔΙΑ Φ Ε ΠΊΪΡ, Ἶ 

ττἷἰ ΒΟΥ ΝΤΟ,, ' 

Τ᾿ ετξάκις αἰμιφορέως «ὐξὶ χείλεσι χείλεα δεῖσαι 
Ὁ φλδοὶ; πασας ἐϊξεφορησε πρύγας. 

Εὐ χαύται δίονυσε, σε ογ᾽ ὕδέισιν Οὐ ἐμμείννεν, 

Α δ᾿ οἷος περτης ἦλθες Ἔστ᾿ οἰνοπέδης, 

Τ οἷόν σε πσδούπινεν ἀφάδὲς ἐς ἀγίος ἔ ἔχουσαι, 

Ἑ ἰσῦτε χαὶ νεκύων ἦλθ’ ἐχὲ συμμμοοίζω. 
Αδολθν. : 

Τὴν γραῦν ὀχ κομίσας, φρο ακος πανυ μόρρε ἔγημε 

Π αρδενον ἡ Φερνησ ̓ἐγδὸν ἔ' δ ίεινο) ὅλη. 

Α ἕξιν αἱ αὐϑῖιθέαι μόοου Φρώας ὃς μόνος οἶδε 

Κ αἱ τίνα δεῖ χινῷν, χρὴ τίνα κριηρονομεῖν. 
Αδιυιλον. 

Η κμασε γιχϑγοη.κεγω λέγω: ἡκ μασε οἢ᾽ αὐτὴ 

Η͂ νίκα δυυκαλίων ἀπλθτον εἶδὲν ὕδωρ. 

Τ' αὐτα μϑὸ ὄξω ἡὶ μκεῖς Οὔκ οἰδοιμδρ θην ὅτι την 

Ο ὑκ αἴδρα ζή4 ν γιοῦ ἔδῳ, δλλα τάφον. 

Αδυλνον. 

Α λλίω δριοῦ (ἀγανιζε νϑιυέοϑτον" ἃ ὃ ἔγωγε 
Ε κχαιθϑν μήλων «σδϑφδέχομφ ῥυτίδευ 

Α λλ᾽ αγεὶ πεπόϑηκαι σζώνακ μιαίζουσειν ὀπωρζω.. 

Ω, ἐπε τί πειροίζάς λϑυκὸν ἰδὲὶν χόρφετζϑι : 

Αδυλον. 

Τ᾽ νωσκῳν σὲ ϑέλω πλακιαγὲ (ῳἀ Φαΐς τὶ πᾶσα 

Ἑ [χαλχος γεάια, “πλουσία, 6] (ὁ. 

ΝΊΚΤΙΟΥ. 
Τὴν κεφόλὴν ζα πίων τὶς, ἀπώλεσε ἴα ϑίχας αὐζα,. 

Καὶ δοισύς ὧν λίαν, ὠὸν ἅστας γέρρνεν. 

 ϑτ βαφάϊς ἐξόησε, Θ᾽ μυρκέτι χουρέα. τέμνν 

Μ΄τεχόμζων λδυκὴν, τε μϑιανομϑίζο. 

ΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΊΚΟΥΣ, κα 
ΛΟΥΚΙΛΛΙΟΥ. 

Αγτα Ὁ γραμριατικϑύ μπῶ μὐνονἡλιοϑεδοζο, 

Ἑ ὑθυλοικὶ ζον Ὁ φσύμω μου δέδεται. 



"αν ΒΙΒΔ. ΔΕΥΤΈΡΟΝ. 17 

ΤΟ ἀὐτο Εἰς γραμματικὸν , 
᾿ ι χεραιστρύρν.. 

Οὐδεὶς γραμματίκδι. διωωώατω πῦτε Ξρτῶος δῇ, 

Ο ργάυ χαὶ μιζωδιν χαὶ χόλον δυθὺυς ἐ. ἔχων: 

ΦΙΛΙΠΠΟΥ. 

Γραμιματῖκοὶ, μιθμϑ ςυγίου πέκγαι, σῆτες οἴππόμτων, 

Τ ελχῖνες βίδλων, ζουδύτου σκύλαχες, 

Κοιμαλου φρὰτιῶται, ὃν ὡς ὅλον εἰκ]αγύσαντες, 

Ο ὑσγ᾽ αὐτο κείνου Γλῶοσθ Ἐποφρέφετε' 
Σ κωδέσμων λυγραὶ φρρήτορε, οἷς Ὁ μὲν ἢ σφὶν 

Ἑ ὕαδὲε,χαὶ ᾧτεῖν εἰ κύγαις εἶχε κύκλων" 

Τ εἰξοιοϑε εἰς αἰῶνα, κα τατολζοντες ἀἰλίξοὶ 
Α δλων᾽ ἐς σ᾽ ἡμαῖ ἰὸν δ σοσζέσαπε. 

ΑΝΤΙΦΑΝΟΥ͂Σ. 

ΙΝ εαμμματικϑο πὐξϑίεργα. “γρη,ῥιζωρυχα μούσης 

Αλλοτεδίης,ὠτυχεῖς σῆτες αἰχαυθοξαται, 
Ἢ ὧν μεγάλων κηλίδες, ἐπ᾿ ἠφ νη δὲ χομῶγπες, 
: Ἰκροὶ χαὶ ξηροὶ καλλιμούχου παξεκῦνες, 

ΤΙ οἰντῶν λῶξαι, ποσὶ σχϑηος ὐρχορϑιοισι, 

Ἑ ῥῥοιτ᾽ ϑυφώνων λαεϑιροδούκγωι κόθλες. 

ΒΑΛΛΑΑ, 

Θ ὑδυώα καὶ γαμετῆς χαὶ )φαμμαπκῆς αἰέχε ἃ, 

ἴ ἐπμμὰ τἰκῆς ἀπόρου, καὶ ῥαμετῆς μα γάμου. 

Α Διφοτέρων τὰ παϑη, χώατος πὰ μοῖφᾳ πετυκίαι. 

Τ' κὸ δι γφαμιμαπίκν χαὶ μόλις ἐϊξέφφυο»ν" 

Οὐ διώαμῳ σ᾽ οἰλόχου “' αἰδρομαχι αἰα χωρῇν; 
Ε ἴῤγᾳ χδρτὴς “ὃ χαὶ γόμος αὐσύνιος. 

ἀπο ΔΑΊ ΝΆ Ρ ΣΟΥ: 

᾿ ὀαιμματῖκος ποτ᾿ ὕγῳ ἐποιχούμϑιος, ἐΐξεκο λίωϑη, ἱ 

Καὶ τὸς γξαμμ αηχῆς (ὡς λόρος)ἐξέπεσεν' 
Ἑ 78 ἑξῆς ἐξίου κοινὸν (δίον, ὡς ἰδιώτης, 

Ων ἐδίδοισκεν ἀεὶ, μηδὲν Ἐχιςά νϑιος. 

Αλλὰ [αύκῶν ἐπαϑὰν ζρεωαν πίον ὧν "ὃ ἄπειρος 

Κι αἱ κοινῆς Γλώτηης,οὐχ τὶ γραμματικῆς, 
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Νιὼω ὁ λιξύχοις χόμθωνάς ὀχούμδυος εἶτ᾽: Ὁἰυπίπηων 

Π ολλαΐχις,ὀἴξαίφνης »ξαμμιατῖκος γέφονεν. 

ΛΟΥΚΙΛΛΙΟΥ. 

Ἑ ἕξω ποι δος πα εἰδὸς κακοὶ χρὴ νϑμέλαίου, 
Ἑ νδὸν ἔγων πολλους σης ἑλέγης ποίραδὲωυς. 

ΛΟΥΚΊΑΝΟΥ. 
1 λαϑι γραμματικὴ φυσίζοε, λαϑι μοῦσει, 

ᾧ ὡρμαχον δ ομϑῥη μέζων ἀ4δὲ γκά. 
Ν γὸν ἐγοζῶ χα (οἱ αἰδεκαλλέα δὼ μιήστεοϑαι, 

Κὶ αἱ βωμὸν ϑυέων μήποτε δόονϑμον. 

Κὶ αἱ γὸ σῷ μεςα) μϑὺ ὁδοὶ, μεφὴ δὲ ϑούλοιοστω, 
Κ αἰ λινϑύερ᾿πόρτων δέκῥια γραμματική, 

Αδυλον. 

Τέτοις Οῖς χϑρα δεῖπνον ἀοιἰδὸ μοΐχοις λολρλέσχαιρ, 
Τ αι ας Ὥστ Ξιρισαίρχου γραμματολικριφίσιν, 

Ο ἧς οὐ σκώμμια λέγφν,ϑ πὶν φίλον, ΧΩ αὐάϊκειντει 

ΝΗ ηπυτιδυόνϑμοι νέςορι χαὶ αριαμιῷ, 

Μήμε (ἄλης κὸ λέξινξλωρ χαὴ κόύρμαι γμέοϑοεμ. 

Σ ἥμερον οὐ δηπγεί μιζωθιν ἀ4δὲ διά. 
Αδυδον. 

Τ᾽ φοιμματίχὸς ζζωμῶν, ὃς ἔχη ττώγωγα, ὑϑμανδῦον, 
Ὕ ὦν σγ᾽ νὰν ζούτῳ φησὶ σεευεςτικέναι, 

Τ αδνυκίᾷς σ᾽ αὐτῇ μϑηέτῃ οὐ παύεται ὅτως, 

Γ' χωσῴς σεωυ δὲ ἔσψκους, ὀγήμιαιται, σὺ υγίας, 

Αδέασοτον. 

Χ' αἱοοιϑ᾽ οἱ ἷξὰ κόσμον ἀεὶ ὶ πεπλανηκότες δμμα; 

Οἵ σ᾿ Ξθριφαρχου σῆτες αἰχανδολόρρι. 

Π.οι ἵγοὲ ε ἱ ζητεῖν ἶνας ἐ ἐδραρϑι ἥλιος οἴμιοες; 

Καὶ αἱ τίνος: 2 «ϑφτεῖς, καὶ τίς δ πυγμαλίων; 
Γ πώσχφιμε᾽ ὅσες λόυκϑν ἔχ οἸχον᾿ ἡ δὲ βϑίανα 

Ἰ φορίη τήχοιζοες πο δοικαλλιμμοίχοις. 
- Αδολον. 

Ω, τλῆμον κυνέγειρε χαὴ ον ζωοῖς, καὶ ἡ ἀπελθών, 

Ω, ςαει ἱ κόπτῃ ῥ ῥήμασι χρὴ χοπτίσιν. 
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Π 6ϑ6ὃε Ζ ὦ  πολέμεισι πεὺὶ πέσε μῖδνα λδιν χε, 
Ν ὦ δὲ σ᾽ ὁ γ»ξαμματῖχος χαὶ ποδὸς ἐ ἐςξίρλσεν. 

Αδυλδον. 

Ἡνϑξα αὶ χα ϑωσιπύχν χα λεπή τε χαὶ ἐῶλή, 

Καὶ χρόνος ὀξήομει ἐ πεῆραπύδων λρεσιν. 
Ἑ ζότε ΝᾺ χαὶ πΌτον Ὀγον χαλεπὸς γξθος ἔσαν, 

Ε ξ ἀλαξαρχείης,γξαμματικργέ γέρ»νεν. 

ἊΝ λῆϑι Φερῳ λοιπὸν ὈΆλια. γξαμμαπίκῶς δ 

. Οὐδὲ τέλος κριϑὺὴ, κρί δὲ μύγον λέγεται. 

ΕΙΣ ΓΥΝΆΙΚΑΣ, κατ ας 
παλλαάδά. 

Π ἅσσα γυὴ χόλος ὅφὴν, ἔχφ ογ᾽ ὠγαϑαὶς δύω ὥρας, 

Τ δὸ μίαν ὦ θα λάμω, τίωυ αἰαν εὖ» θανάτῳ. 

ΕΙΣ ΔΕΙΛΟΥΣ, κε ῥὲ 
ΑΟΥΚΙΛΆΤΟΥ: 

Ανιϑρακχᾳ χρὴ δαφγζωω τ ραζύεται ὁ φρατίωτης 

Α ὕλος,  ἰσισφίγξας μυΐλινα λὼ ἡμαΐτία. 

ᾧ οἴοσει ᾧ Ὁ μα τέωυ ἰδ)ον ξίφος δ ὦ δὲ ποτ᾿ εἰπης, 

Ἑ βχῶν ̓,ἰξαπίνης ὑτηιος ὀκήέταται. 

Οὐδενὶ ογ, αὶ πολέμωνι φροσέρχῷ.), δ ὶ φρατουλ εἶδα, 
Α λλὰ φίλῳ γοῦται πϑέτοτε λισιμαΐχῳ. 

Τού ἐντν, 
Τ᾽ ρα σῦ ζιὼ οὖν ζυίχῳ κα λπούρνιος ὁ ςρατηώτης, 
Ὡ ςἔϑος ε)ν, ἰδὼν τίω Ἐχὶ γαισὶ μαϊχέω, 

Α σφυκῖος χαὶ χλωρὸς ὁ θουρμος ὀϊξετανύεϑη, 

Ζ ὠγρῴτε, χραξας, τρῶξς ργφιλοι. 
Κ'ὶ αἱ μυὴ τέτρωται κα τεμιόβϑανε, καὶ μόλις ἔγρω 

Ζ ἣν τότε ζοῖς ζοΐχοις εἱ μολέγησε λίττα. 

ἘΠῚ ΨΑΟΥΤ ΞΈΙΑ ΕΠΣ, 

κῶν νγῦ 
ΛΟΥΚΙλλΛΊΟΥ. 

Ῥυρος ἔγωνζοιοῦτον ἐλυμπιχέ, μήτ᾽ ἴδε χρέμξω 

ΕΝ λδηρημτ οἱ ον ὀρᾷα πεῖ τὶ διαυγὲς ὑδωρ. 
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Κα) σὺ γὸ ὡς γαρκιοσῦξ, ἰδὼν Θ᾽ τρόσωπον ογαργέσ, 
Τ ἐϑνηξη, μισῶν σουυτὸν ἕως ϑεινώτου. 

Τού εἰτύ. 
Ρύϊςὔ ἀθον βιτὼ τειπενηχινονδὶ δή ἰδοῦσαιν 

Τ' κὸ ἑκοίτίωω αὐτί οἴθμι ᾿εὐπευϊχονίσαιν; 

Ἑ ἰμὲ λέγ σωφβῶν Δουχίλλ]ε νὴ (μονοχϑιτῶ. 

Αἰδείτοη ΝΥ ἰσὼς κϑρϑίος εἰμκὶ λέγ. 

Ο ςδὲ λέγ ειἰσεῖν με, καχϑνζοιοῦτο γα μιήσας, 

Τ ὴς αὐτὴς οοίῃ πέχγα, (ἀοφρφσεοθης. 

Τού αὐτοῦ 
Η ελε δριμὺ ἀγανζοωροοϑ. ἱ ἱερωόνυ μὸς ἐῤ᾽ 

Ν εὖ δὲ Ὁ δῖ νϑὲ ἔχά,λος δὲ 6 μαῦς γέρρνεν. 

Αδυλδον. 

Ἡ ῥὶς καιξορος ὅ51) ὑτὸμ σκαΐπηη τὶ, δίκελλα" 

Σἀλπιγξ α)᾽ αὐ ῥέ [γηΐτὴ Ἰδὲ πεύγυ,δρέπϑρον 

Ἐγ πλοίοις, ὦ [κυ οι" καϊααστίροντι ἀφόϑον' 

Α ἰκιφρον γαύταις, ὀνψοζφαιγ»ις χρξαίγρα." 

ὐτορθν ωφον γεώργρίς δὲ τ ασύχουρον' 

Τ' ἐκίοσιν, χα ξίνη Οἷς δὲ πουλῶσι,κόραυ. 

Ο ὕτως δἰγξηνου σκϑυοις ᾿οἰτωρ τετύχηκε, 

Ρ να φέρων παίσης Ἔλονϑμον ἐργασίας. 

ΘΕΟΘΔΩΦΡΟΥ. 

Ἑ ρμοχεξ α της τῆς ῥινὸς" ἐπεὶ τέω ῥίγα. λέγοντες 

ἘΣ Φλβμ δά μλλονε. ἐδ 
ΛΕΩΝΊΔΟΥ. 

Τϑτῶ ὁ ἢ ὁ γρυπὸ; (ϑσιπῆολις σῴρς ἰγρεοζ, 

Π οϑῖκα τ ἔχ πολλζωυ ἐξ αἱλὸς ϑβοσιζωὶ 

Ο ὑ λίνον, ἃ καίλοιιμον κοξλσείγων, τῇ ἢ ῥινὶ 2 ̓ ωροοϑεὶς 

Α [κιςρον,συρ πόρτα τὰ  γηχόμϑρμα, 

Τοῦ ἐἰὐστῷ. : 

Ζ ζωσϑύους οἶκος κουτεχαλετο, πολλαὶ σ᾽ ἐ μόηϑει, 

Ε κϑυείδος ζδμ αὐτὸν ἰχύρχα λοίσαυ. 

Ι χρία συμιπήξζας σόν ἔφϑαωνεν,ο σγ᾿ ἔχιγνοις, 

Τ ἀὐδν αὐτιμεύχου κλίμακα εὶς, ἔφυν. 



π᾿ ἘΠΉΓΑ Ἀ δν ΤΕΡΟΝ ἴάι 
ΑΜΜΩΝΙΔΟΥ. 

Ανπἰπείτοαν γυμινζω εἰτὶς πο ϑοισὶν ἔδῳξεν, 

᾿ς Β κτοϑον αὐ φηλαῖν ἡφακλιίοῖς ἔφυο»ν. 

Δ ΟΥ ἈΛΤΟΥ. 

δὲς ἔσοτῆφον ἔχ! δημϑεϑενίς" εἰ γὸ ἀληϑὲς 
ᾧ ἀν θω αὖ ὅλως ἤϑελεν οὐὗο' βλέπειν. 

Αδυλδον. 

Κι ερχίδὸς οὐ γ8) ζφὸ ὁ λογιεῖχϑο, τὶ ἴω στι, 

Καὶ ,γὸ ἀἰδασκωντως ῥῖγα τείπγχεω ἔχφς. 
ΑΜΜΙΑΝΟΥ͂. 

Οὐ δυιύαται τῇ χϑεὶ ανεύκλος Ἔν ϑὐτομαύοσειν, 
Τ ἧς ῥινος γὸ ἐχῴ τίου γέροι μικροτέρξευ. 

Ο ὑδὲ λὲγᾳ ζεύ σῶσον, ἔα» δ Ὰς "οὐ ̓ γὸ εἰχουὺᾳ 

Τῇ ῆς ῥινός. “πολὺ ,γὸ τῇ πὴς αἰκοὴς ἰπέχφ. 

π ΚΜ ΑΙΝ Α. 

Ο τίωο γωυκα τίω ἀμωρφον δεςτυχῶν, 

Λ ὑχνοῦς αὐά ψας ἑαπέρας, σχότος βλέπει. 

Το αὐτί. 

Ἡλόρασας σπλοχοίμοις φῦκος, μέλι, χηρεν, ὀδός: 

Τς αὐτῆς δουπόμυς ὄνον αὖ ἡλόροισοιά, 

ΣΟΙ ΔΙ ΑΝ ΟΥ αὐτίχίγσωρος. 

Ό 4υ ἔχός φρουθῷ πϑρομοῖον. ἡῥάσε χίρκη 

Ἑ ς ὐἡδωΐω μετέθηχε φύσιν, κυχεῶνγα. πιόντα. 

Τού ἐὐν, 

Α μητὸς πολὲς 621 πεζωὼ χν Δ δαίσκιον ἐψιν. 

Τῷ σε γϑὴ δρεπόροισι χρὴ οὐ ψαλίδεοσι καρζεδα)» 

ΜΑΚΈΕΈΔΟΝΙΟΥ ὑπατο. 

Οὐλαλέφ κούτιτηρον, ἐγὼ δὲ παλιν σευ ἐλέγξω 

“Ὁ νοθοκα Χλοσεεύζευ Φύχεὶ “οιοιϑμίω. 

Τ᾿ οὗτο χαὶ ἡδυλύρης ποτὲ πδοῦρος αὐτὸς ἐλέξων, 
Εἶ πεν Ἔυριςον ὕδωρ, Φύχεος ἐρϑρότατον. 

τὰ ῬΑΤᾺ Ν ὰὰ βασιλέως. 

Α γγΐον ἡδίου ς᾽ φύστις ῥίνα, αὶ ςύμιαι χαίσκων, 

Δ εἰξάο ὡρας πᾶσι πἰδερχούϑῥοις. 
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Ὶ 
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Αδηλον. 

Ῥ ἡτοροι μϑῦφϑν ἰδὼν ἐπεϑήπεα, ῥυ [γελέφανταξ᾽ 
Χ εἰλέσι τοζῆα]οις φϑόγίον ἱέντα Φόνγον. Υ̓ 

Αδυλδον. 

Ὑ ὡὸ φωνζω ἐγοπήν σε λέγην ἐδίδουζεν ὁμεῆρος": 
᾿ Ἴ δὺ ἰλώοσθμ σ᾽ οὖν ὁπῇ τίς σ᾿ ἐδίδαξεν ἔχήν; 

Αδυλον. 

Ὥμοσα υεδλάκις Ἐχιγράμματα μηκέτι ποι4γ" 

Πολλῶν δ μωρῶν ἔγϑραν ἐπεασασοίμέζωυ. ' 

Α λλ᾽ ὁπόταν κατίδω τῷ παφλάοόνος Ὁ σξόσωττον 
Π ανταγαίθου, εξαι πίων νόσον οὐ δουύα μα. 

Αδέασοτον. ΐ 

Κ ήλζυ κηλύτου μὴ Φωννονϑύου πρδοτεθφ,ας. 

Μήμοι πίω χη λζω: αὐτὸν ἰδὲὶν ἐθέλω. : 

Αδυλον. 

Ἑ ρμολύκου δυγαίτηρ μεγοίλῳ “ἰΡελεκῖο πιϑύκῳ, 

Η «γ᾽ ἔτεκεν πολλοις ἑρμοπιϑηκιάδὲις. 

Εἰ σγ᾽ ἑλενζωω ὁ ζεις χρὸ χοίςσρφι χαὶ πολυδαϊ κῆν 

Ἐκ λύήδης ἔτεχεν,κύκϑον ἀμειψάμϑμος, 
Ἑ ρμμιόνν γε κϑροιἷξ πὴ εζατο ἡ δέτάλωμνα, 

ᾧ ρικῆων δαιμονίων ἑρ μια γέ ἔτεκεν. 
Αδέασοτον. 

Ο ὑδέποτ᾽ εἰς πορθιεῖον ὁ κηλύήτης ἐμ αἰγά, 
Μέλλων εἰς δ΄ πέρα» ἐπιέναι δσφών. 

Τ᾿ ἣς κήλης σ7 ἐπόφωϑι τὰ φορτία. πόρτα πεθήκώς, 

Κι αἱ τὸν ὄνον, 4. πλή σινδὸν᾽ ἐπαροίνϑρμος, 

Ὡ ςτε μοίτέωυ ποίτωνες οὖν ὕδασι δοξαν ἔχοεσιν; 

Ἑ ἰχοὴ κηλήτης ζουμὐ τὸ ποιᾷν δυυύαται. 
Αδουνλον. 

Ο »ευπὸς νίκῶν ὀστφραϊνεται οἴνου Φἰριξα; 

᾿ς Οὐ διάατω ὴ εἰπεῖν οἷος αἢ ἢ Ὀχίως. 

Ἐν τεισὶν ὥραις γὸ )εαναῆς μόλις αἰφϑαίνετ᾽ αὐτόρ' 

Αδυρον. 

Ἧ οὐ γρυποι ῥητῆρος ὅρα τω ῥῖνα, ὑϑμιπῶτ. 

"ΠΑ ὑτὸς σ᾽ οὐ μακρα! Φαίνεται ἐπ ἔτι. Ἷ 
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Τ' λζωὼ ἧξᾷ μμείνωμδῳ ὕμως. εἰ γὸ πολυ πέντε 

Τὺς ῥνδες φαδίοις οἴομφ) Οὔκ εἰπέχῴ. 

᾿Αλλ᾽ αὐτὴ μ“ (ὁρᾷς) «ερπορθι εν) ζὼ “ἢ; Ἐχὶ βογὼ 

Ὕ ψηλὸν φῶ νϑυ,κ τὸν ἐσοψόμεϑα. 

ἘΓΕ ΔΎ ΣῺ ΔΈΓΣ; ἐδ μῆς 
ΑΝ ΤΙΓΠΑΎΡΟΥ. 

Οὐ παφοσέγω. χαΊτοι πιςοί πνες. λα μέζοξὺ, 

Π ες διὸς, εἴ με φιλῴς πάμφιλε, μή με φίλᾳ. 
ΣΝΊΚΑΧΥΧΟΥ. 

Εὔμε φιλῴς, μισεῖς με" χαὶ εἰ μισεῖς σύ, φιλῴς με" 
Εἰ δὲ με μὴ μισεῖς φίλτατε, μυΐ με φίλᾳ. 

ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ͂, 

Δ αἰμονα πολλαὶ λοιλαῖν ὀζόςομος ἐϊξορχιςὴς 
Ἑ ξέξ ν᾽, οὐχ Ὁρχων, δλλαὶ χϑώρων δειυάμει, 

οὐ αὐ 

Ο ὅτε χίμαϊα ποιοῦ τον ἔπ 4 καχὸν ἡ καθ᾿ ὅμινοϑὶ, 
Οὐκ ἀγέλη ὥρων (τὸ Ο λό) 6) πυρίπγοις, 

Οὐ λῇῆ μινὸς σύμπασ᾽, τι αἱρπιιωῖν τα αἰϑεοσοὶ, 
Ο ὑσ)) ὁ ὁ Φιλοκήητου ποῖς ̓ στοσηπέυϑμος" 

Ὁ ςτέσεπαμφηφεὶ γικᾶν πελέσιλλᾶ χιμϑίρας, 

Σ υπεδὸόγας, ζωύφοις, ρνεα, λημμνιαάδας. 
Α δυνλδον. 

Οὐ μόνον αὐτὴ πγᾷ δυμὸςρατὶς,δλλὼ δὲ αὐτὴς 
Τό οις ὀσμκησαι νϑοις πνᾷν πεποίηκε πραΐγρυ. 

Αδυλον. 

Τὸ ςύμα χω ἡ ωρωκῆος ζαυτὸν δόδρε σου »ὑζᾷ, 

Ὡ ςτε Δ Θιγνῶναι ζ;ς Φεσιχοῖς ἴαλϑν ἙΝ 

ΕἸ γράψαι) σε ἐδὰ ποῖον φύμιοι, ποῖος ὃ «ροκῖος. 

Ν εὦ δὲ λαιλοιοῶτὸς σου,κάμιμιγα «ῷρδουϑρου, 

Οὐ πο γνῶναι πύτερον ἔχϑρεν δαόδωρϑ, 
δέσ᾽ δέσ᾽ ἔχᾳ γὸ ἔχϑ πνέμα κατω χαὶ αἴω. 

Αδεασοτον. 

Τίς σῳ μϑυτοῦίδο, πσδοφαναῖς οὕτω μετέθηκεν 
ΤὙ ὺπυγδοὶ δεῖ Ὁ ςύμ᾽ ἔκειτο πσδοτοῦ, 
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Β δὲὶ; γὸ, κακ. αἰανῆ φν) γῇ, δῶν τ κααγείων. 

Θ αὗμα μι ̓ἔχη, τὰ κούτω πῶς σῳ αὔω γέορνεν. 

ὍΈΕΣ ΔΟΛΊΟΥΣ, χοϑεν 
ΛΟΥΚΙΑΛΙΟΥ. 

Εὔμε φιλᾷς ἔργω με φίλφ καὶ μή μ᾽ ἀδίκει σὸ, 
Α λ ρχέωυ πᾷ Ὁ βλαπῆψν τίου Φιλίζω λέωϑωος. 

Π ἄσι δ αὐιϑρώποισιν ἐγὼ πολὺ χρέοσογα φημὶ 

Ἔ ζι φανέραὶ ϑρων τῆς δολέρης Φιλίηρ: 
ᾧ ασὶ δὲ χσὴ νίδοσιν λιπλανέξοσι χερείοις 

Τ' ας ὑφώλοις πέτρας ΔΜ φανερῶν ασιλάδων. 

ΑΠΟΛΛΙΝΑΡΙΟΥ͂. 
Ανμϑὲ Ὥσοντα λέγῃς μὲ κακῶς Οὐ εν αἰδικεῖς Με: 

Α»δὲ πόροντα, καλαῖς, αϑι κακῶς (ἐξ λέγων. 

Τοί αὐτν. 
Μοὶ τίνος πολύκαρπε κενῆς δὲ ἔρον, ῥαπέζης 

Λσης κερμμαιπίοις “ψευδουϑο᾽ δλλοτείοις; 

Οὐ γοὲ ἔτ᾽ εἰν ἀοορῇσε βλέπω πολιωὼ ΚΥ ὑποκαμ, 

Η δυ,ὁ ζητεῖς πούσε φέρωσι πόδε. (π4ς΄ 
Π σιν ἐπαιγίξλλη, κόμεισα πὶ “ σὺν αὔφιον, Ὰ 

Κ αἱ λοίξεικυογ; ὀμόσας, Οὐκ ἔτι πίοιν 
Κι υζικϑὲν σὲ φέρων αὔεμος (α μυ.ϑράξι ἐρῤγὰι.:Σ 
Τ οὗτοσε τῷ λοιποί τέρμα. μϑρά βιότου. 

ΕΙΣ: ΔΟΥΛΟΥΣΣ, “χεύις 
Αν λον. 

Τ᾿ οὔτο Ὁ βουλϑυῳ εἶχες παλω λα Ὁ βῆτα 
Ο ὑκ δγχεγιγγώσκω, ϑέλτα γὸ ἐχφαίφφενο. ᾿ 

Α δυλον. 

Β ουλϑυᾳφςἐγαΐνε. δ βήτα δὲ τῷῦτ᾽ ἐωρίω γεν ἡ 

Ε ἰπὲ πόσης τἱμῆς᾽ δέλτα γὸ ζῶ χσοότερον. ᾿ 

ΕΙΣ ΔΩ͂ΡΑ, κρὸ ζῇ 
πΑλλαδά, Εἰς οἶνον φαυλότατον 

σαλέντα ὠτῳ 

Ἑ ἔτιν ̓ ἔχῴ δ] υυσον εἰγὶ ὶ μιογδρροισι πεοῖσι, 
Τ᾽ ὡκιοσὺ) ἀ φϑων,᾿ϑριδούκίυ φύλλοις φεφαϑωσον.ς 
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᾿ Το αὐτο, Εἴς τίνα πέμιψόυτα αὑτῷ 
ἰαάϑας. 

Β ῥώματα μοι χοίρων συχιζομϑῥῶν “πσϑϑέϑηχας, 
ΖΞ ΚΞ νραῖ, διψα λέων, κυ δδ2)εν ἐρχονϑμων. 

Αλλ᾿ ἐμὲ συκωθώΐζῳ μαϑων," στραῖξον ἑτοίμως, 

Η σξέσον ἐκ δίψης ναϊμιατὶ τῳ κυωρίῳ. 
Τούδ αὐτν. 

Α ντΐασαςον ἐμοί τῖς ὄνον μαικρύϑυμωον ἔϑωχεν, 
Τ ὧν βαςαζομδύων ὅρμον ὁδοιποείης, 

ὙἹὼ τῆς βραδυτῆτος, ονον, πόνον ὄκνον, ὄγᾷρον, 
Ἱ ὧν αἰαχα μιπηόντων ὑ ατίον, πσοότεθον. 

Τούδ αὐτο Εἰς ὃ ὐζ!. 
Ὑ πῆραν, τίω αὐτὸς οἰ ποστίγξας Ἡὐτοπέμεπτεις, 
Ε ὗρεν ὁ ποὺς, λύσας φῦσαν ὑπ ἀυέμιον. 

Το αὐτο Εἴς ἵν: πέρυψόμτα αὑτῷ 

σιτεύσιμιαι. 

Α σχϑν ἣν αὐέμων ἔλαιξεν πυτε δῶρον ὁδ ὕοσεις, 
Πόντον ἔχιπλ ὠῶν' γεῦμα, γ ζῶ πὶ μέγα. 

Αλλ᾽ ἐμός αἴολος εὗπῖ, ἔχων αὐέμων σιλέον ἴπρον, 

[9] βγέον ἐκπέμπει "μ' αὐέμων γεμίσας. 

Π γδυμα τὰ (μθι ππερόεντα φίλος Ὁ πνθματα πέρ. 

Οὐ δυύνα κῃ ὃ φατείν θλιξουδύες αἰέμοις. (πεις: 

ΕΙΣ ΕΡΩΝΤΑΣ, κα δὶ 
ΑΡΤΕΝΤΑΡΙΟΥ. 

Ὰ γηὴ νῶν ἔσεργε φιλόφρατος: ζῶ δὲ παλαιςαὴς 

Ο τλημῶν ἴρφυ πέγτε πενιγφξότερος, 

Εὗρε Σὰ ὑπὸ ῥχρυμοῦ [λυκὺ Φαρμαχον. αὐτία "ὃ «ὧν 

Τοιωατ᾽ ἐχοι μον ξῴνε μετ᾽ αὐ Τιρόγῆς. 

ΘΙ ΕΑ ΡΟΥΣ, 

ὡς Κὶς 
ΛΕΩΝΙΔΟΥ, 

Ἐίχϑνα μζωιυοδύτου γράψας δ όδωρος, ἔϑηχε, 
Π᾿ λζύτῷ μζυοδότου πᾶσιν ὁμοιοτατζο. 

Ἰχιϊ: 
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Ἰούδαν 

Γ᾽ ροψας δουκαλίῶνα υϑυέφρατε χαὶ φαέϑοντα, 
Ζ ηπεὶς τίς Τούτων ἀξιος 651 τίνος. 

Τ οἷς ἰδίοις ἰδζες τίν σουϑμ' ἄξιος ὄγτως 

Ἑ ςἱ πυρθς φαέθων, δέκα λίων σ᾽ ὕδουτος. 

ΛΟΥΚΙΛΛΙΟΥ͂. 

Ἑ ἴκοσι δυνήσας ὁ ζωγράφος θὐτῦλος εους, 

Ο ὑσγ ἔχὶ ὴΜ πέκψων συξείεν σιμοιον ἔχη, 

τοὶ αὐτν. 

Ζ ὠγράφε, μορφαὲ κλέτῦ] ἐς μογον᾿οὐ δούασοι Ά 

ᾧ ὠγζωὺ συλῆσοι χοώμαιτὶ πείδονϑδῥίου.. 

ἘΠῚ  ΕΓΛΕΕ ΧΦ .ΝΑΙΣ, 

παλλαάδὰ Εἰς δοιμόνικῇ ὑαῆρχον. 

" ολλοὶ πολλὰ λέρρεσιν, ὅμως δ οὐ πόρτα δοαν) 

Ῥη ἡμμαισιν ὀεπεῖν ῥδυματα σῶ σῶν παϑέων. 

Ε να Ἐχὶ σοι ̓ αἴθαδοξο ἔλδωυ μοΐσαιμϑι κα ἡ ἄπιςον, 
Δ ἀχρυα. “πὼς νλέπίων εἶ εἶχες ἑτοιμύτατα. 

Χ δικιδὸς ὁ ον» γον ἀπεχάλχισε τἰω. πόλιν ὑἡμυ, 

Κ λέεδων, καὶ χλώων δωκρεσι κερδουλέοις.. 

Το τυ Εἰς Ὁ αὐ. 

Ἑ κ γῆς λωζοφα γῶν μέγας ὄρχαμος ἤλϑε λυκαίῶν, 

Χ δηκίδὸς ς ον “»α)ης αὐ τιογευόμϑμος. 

τα αὐτῷ εἰς Ὁ ἐὐζ', 

Θηλυφαγὲς ποῦραίδοξον ἐθαυμαίσανϑῳ παλος ὀα,. 

Ἐ κλαμε κλέπηων,λεπήουϑμους ἐλεαίν"" 

Ο «κλέπηων ἥγνδυε, καὶ αἱ γνθίων αἰ πεσύλοι, 

Μηδὲν ἔχων καιϑοιοὶν, μηδὲ Θ᾽ σῶμα ῥύπου.. 

Αδυλον. 

Α κϑράκίων δίχα μέτρα φέρων, ἔσο χαὶ στὶ πολίτης: 

Ην δὲ σὴ ὦ αἰγοίγῃε αὐτὸς ο ὁ τριπηόλεμος.. 

ἃ ὁ δὲ χαὶ ἡ ἡ φακλιείδη ὑφηγητῆει δϑίῶαι 

Η καυλὸν κροἰμης, ἢ φακὸν, ἢχοχλίας. 
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Ταῦτ᾽ γερὸ λέτε σαυτὸν ἐρξρϑέα, κέκῥοπαι, κόδρῶ, 

Ονκεϑέλης' συφεὶς Οὐθὲν ἐχτςρέφεται. 

ἜΤΟΣ πα, ΘΗ δ ὰνΣ, 

ΛΟΥΚΙΛΛΑΙΟΥ͂- 

Οὐκ ἔς; ϑυγαΐξες μείζων βάφρε: εἰ Ὁ δοχεῖ σον 
Ε ὑκζη μῶν, 1) χοῦ φον,ἀιχϑυσον ἐμοί. 

Ἑ ςῖν σοὶ κήληρκαἰ μοὶ ϑυ γα τηρ᾽ λαξε Φυτίω, 

Κ΄ αἱ δὸς μοι χήλας αὐτὶ κίας ἑκατὸν. 

ἘΠΕ ΑῊ ἩΨ ΟΥ̓͂Σ ἀπ ψ δς 
ΔΟΥΚΙΆΛΛΙΟΥ. 

Πεὺσ σ᾽ ὠνλγείψα δ μϑφράτε, χορ ἢ ἱερν φωΐς, 

Εἰπετάλα».οὕπως ξὐχοπός 51 δλων. 

Οὐ μόνον ἐξε ἐτύφλωσεν ὀλυμιπιχϑν, δλλά δὲ εἰστῷῦ 

Ε ἰκόνὸς ἧς εἶχεν τὰ βλέφα» ἐξέζξζαλεν. 

Τοί αὐτῦ. 
Ὕ οἰ λιϑίγου διὸς ἐρϑες ὁ ὃ κλιγιχὸς ἥψατο εἶῦχϑρ' 

Καὶ λίθος ὠν,καὴ ξεις, σήμερον ὠκ φέρεται. 

Τοῦ αὐτν. 
Ε ρον Ογ ἰαΐξῳν ὁ αἰφρολθηος δ᾽ ϑφαῦτος 

Εἶπε μόνοις ζωῆς «νέα μέωδας ἔχφν 
Κι ἐκεῖνος γελάσας, τί μϑὲ ὁ κρόνος οὐνέα μά εἷν 

ᾧ γσὶ λέγά, σὺ γοφ' τα μαὶ δὲ στευτομμοί σϑι. 

Ἑ ἵπε,χαὶ εἰκ᾿ εἶνας, μόνον ἥψατο" αὶ δ᾽ ἐφαρος, 

Α δλον ὐπελπίζων, αὐτὸς αἰπεσκάριστν. 

Τοῦ αἰτεῖ. 

Ην τὴν ἔχυνε ὀϑρὸ δ νύσιε, μὴ καταρασι 

Τ δὐἶσιν ζούτω, μηδὲ δὴ αἰμιφικροίτη, 

Μ γο᾽᾽ εἴπίς τυφλοις ποιξ' δύ, δλλαὶ σί κι »γα" 

Κὶ αἱ γνωσῃ τί λεὺς καὶ τί σί μῶν δεωύαται. 

Τού ἀνν, 

Εἰςά δὸς κατέπεμψε παλαι ποτὲ δέακσοται χοῆσαρ, 

Ως Ἅόρος, θὐρυοϑεις τὸν μέγαν ἡφαχλ ἕα" 

1Ζ. 11. 
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Ν ὖσ) ἐ ἐμὲ ἐμιζυζοφαλης ὁ κλινιχός. ὥςτε λεγέοϑω. 
Κ λινικὸς θὸρϑαϑεες, μηκέτι μζιροφαϑης. 

ΣΤΡΑΥΘΝΟΣ. 

1: καπίτων χεύσιν οὐέοισει, ὁροῦντα 

Ο κΊω »ϑὺ μακρὸν πύρρν Ὁσῦ σα δίων, 

Ανδρα σὴ "Στὸ σα δια, χα δδεχα σὴ ὄρτυγά πηχῶν" 

ᾧ ϑείρῳι σ᾽ στο  αστϑαιμδιχαὶ χαὶ δύο δερχόκϑυον. 

Νῦν) πὸ ἃ σα σίε πόλιν " βλέπει,οκ: ὃ διπλιέθρῳ 
Κ αἰόνϑιον χα ΤΙ δῈΙν πὸν Φαάφρν εἰ δώμαται. 

Ϊ παον “Στὸ ασιϑοι μῆς ἢ μόλις βλέπει,αὐ)τὶ 5 ὃ Θ τρὶν 

Ο ρτυγρο, Οὐ μέγαν φρουλν ἰδεῖν δυυύατωι. 

Αν δὲ πεσε [γοίσας αὐτὸν φϑσισν, ὙΠ} ἐλέφαν)α 

Ο ὑκ ἐτὶ μόποτ ̓Ἰδη πλησίον ἑςαότα. 

ΝΙΚΑΡΧΟΥ. 

Οὔ ἔκλυσεν φείδῶν μ᾽ ,οὐθ᾿ γψατο" θηχα ̓πυρέξας 

Ἑ μνηοϑέω ἰστῶ τοιώύομιοι κ αἰστεθαιγον. 

Τ οὐ ἐυτῦ, 
Τηήΐξος τω »ραιῶ εἶτ᾽ ἔκλυσεν, εἰ τ’ ὠπέπνιξεν,. 
Ο ὑδεὶς γυγνωσκά᾽ δου μόνιον ΘΌχος. 

Ο ψόφος ζῦκλυςῆρος «ἐν οὔασι, καὶ φεφανοῦτο 
Ἡ ες. οἱ σγ ἄλλοι τὸν τάφον ηὐ τ ἐπισαν. 

Τοίύ ὐτν. 
Ο ρϑῶσοι τὸν κυρτὸν “ἰσσοσόνϑμος δ,όδωρον 

Σ ὠκλῆς, τετφαπέδοες τρής ἐπέθηκε λίθοις 

Τ ού κυρηοί εξωροις ὌΧ ῥαἰχυν"δλὰ πιροϑεὶς: 

Τ ἐϑνηχεν, γἐοονεν σγ ὀρϑότε 69ς χαγόνος. 

Το αὐτο 

Χ ἀρφυργῶ ἔσφαϊξεν ἀκεςοοίδζου ογέλαρς. 

Ζ ὧν λθυφν (φησὶν) ἔνϑηετάλάς.. ἀρ τῶν 
Π ἐν; ἡήξον δηεξις ἅμ᾽ ἔκλυσε, πεὺτ' ᾿ἐκοίθιρε, 

Πε τ ̓Ἰδενοιββτουρ,πεντὶ ο᾽ ἔγσισε παλιν" 

Κ αἱ πάσιν μία νὺξ ἃ ἕν φαρμα τρεῖς ἱς(σροπηρό,. 
Ἑ ἧς τεύφος͵ εἷς ἀΐϑυς εἷς χοπετὸς γέγονεν. 
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μὲ τῷ ΔΎ Ο 

Δγις ϑηρικαρρίευ οὐτ᾽ ̓ὄκλυσεν, οὐτ᾿ ἔ θεν αἰστῳ, 

Α ὅσον εἰσήλϑο, κἀλ ὑχετ' Ξβριξαρῤρης. 

Πούδζίω ἃ ὐχόνιτον ἔχ φύσιν; ὦ ̓ενπν»ρὶ, 

Α γὰ χαὶ μίτραις βαίλλετε χαὶ «εφαίοις. 

τ ΝΙΝ Ἃ πὰς ΟὟ, 

“Ξ φε,τί μὸβ πε», "τίνες ον λον Ὀῖςογ ὑπὸτυμ 
᾿ ΟκἷΚΚ [λυχερφ φέγοις ζώπδροςἐ ἐςερισε; (ζοις, 

Ἃ ἀμῖε, ἰριροτέληρ,δνμεήτξος εὐρκεσίλάος, 
Σω ὠφρατος, οἵ τ᾿ ὀπίσω, αὐδρι “σ΄ καχτονίου. 

Κ »ρύκιον γὸς ἔχων ξύλινον, χαὶ πλα ςαὶ πέδιλα, 

Ὁ φἕρμῆς,καζο γ4 ζοις )ερᾳ πιά οκϑμοις, 
Αδέασοτον. 

1 γζϑς χρᾳτεας χαὶ δοὶ (ον οὐζαφιαςὴς 

Κ΄ οἰνζι δλλήλοις ϑεντο σεωωνωχιοσίζευν" 

Καὶ ῥ᾽ ὁ ὑὴᾳ οἷς κλέπηεσκεν Ὁ σ' οὐζαφίων τελα μῶ 

Ε ἰσεπιδεσμόυῳ πέμιπε φίλῳ χρατέα: (νας 
Ὕ ον οἡ᾽ ἐπα μειξόυϑυος κρατέας͵, εἰσεγταιφια ζᾧν 

Π ἐμπενὅλοις αὐτῳ ζοες δερᾳ πί ομϑροις. 

Αδυλον. 

Οὐ μήλη,τοιόδοντὶ δὴ, οὐυλφψῳ μὲ χδρίνος, 

Σ πόγίον ἔχων κενεὸν τῆν γρα φικϑυ πιναχϑί. 

Τὸν μήλην σ), ἕλκϑώ, ἐξέασασε Ὁ βλέφαρον μου 
Ρ ζόδο, ἡ μήλη σὴ ἔνδον ἔμεινεν ὅλη. 

Αν δὲ διέ [δ οίσῃμε »ποναῖν πάλιν οὐκ νοχλήσω 

Ο φϑαλμοις αὐτωνππῶς ΣΙ (ὁ μηκέτ᾽ ἔχων; 

ΟΝ παν Αοα. 

Ἑ ρμοῦβρη τὸν ἰαΐξον ἰδὼν δίόφαντος εν ὕπνοις, 

Οὐκ ἔτ᾽ αὐνγοῦν, χα  ἰξία μμα φέρων. 

πΑλλαδά. 

Β Ἰρωβὲ ἡγεμόνος λησοχκπόνου ἐς φίσι ἐλϑεῖν, 

Η͂ τὰ Ὁ χῷ ἐφυρη»ὅ: λθιαδίου παλάμας. 

.Ος μϑὺ δ Φονέας ὁσίως ςυγέων,καζατέμνφ 

Ο δὲ, λαίξων μιοϑοις, εἰς αἴϑάο καταγή. 
ἰχε τὶν 
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ΚΑΑΛΛΙΚΗΡΟΥ. 

ᾧ ἀρμαιχίησι ὅθδων λέωραν χαὴ γχοιρφίδους οὐρᾷ, 

, Τ ἄλλα δὲ πὸρτ᾽ ὠρς χαὶ δίχα φαρμακιαΐν, 

ΑΤΑΘΊΙΟΥ. 

Κ {το μϑὺ ἀλκμϑύης κεκακωμϑρος οὐκ, πυρετοῖο, 
Κ αὶ αὐθὲὶ λδυχαλίζυ βεᾳΐχα λουρυγζόων" 

ἸΝυοσόυϑυὸς Ὁ Ὁ πλόυρϑι,ἄἅτε ξιφέεοσιν αἰ μυυρϑὲν, 

Κ α) θα μοὶ δεσχελάδοις ἀσθμασι πγϑυς;θωγ. 

Ἡ λϑς δέκαλλίγνωτος ὁ κωϊος, ὁ πλατυλέογις, 

Τ᾿ ̓ ς ποιιωνίδος σληθύνϑμος (φίως, 

Τ' ἄσαν ἔχων “σδίγνωσιν ἐν ἄλγεσιν, οὔτι πἰϑοσὸν 

Α λλοασδοαγίέλλων ἢ Ὁ “ἡ μησόυϑμον. 

Αλκηνϑροὺς σ᾿ ἐδύκευεν αϑαϊκλισιν, ἔκ, τε τυροσωώπου 
ᾧ ραζετο, καὶ πα λομοις “ζαῦεν ἔχιςα ψϑμως, 

Καὶ ὃ αἰξέκρισίμων φαέων ἐλογίζετο γράμμα, 
Γ' αἰτ᾿ αἰαπεμιπαζων,ἐχ ἐχας ἵπταοχρ «τοις. 

Κ΄ αἱ τότε τω πσδϑγγωσιν ἐς οἰ λκιηυϑρζου αὐεφφωνγ, 

Σ εμιψοφωροσωτγτήσοις χαὶ (ϑξαρϑυσείνϑμος. 

Ε ἰγε φαρυγξ βομξ δῦσα, ὼ ἄγεια τύμιματα πλδϑρῷ, 

Καὶ πυρετῷ λήξά πγδῦ μα δοισεουένϑιον, 

Ο ὑκ ἔπ τεϑνήξη πλδυοίτι δὲ τῷ το "ὃ ἡμῶν 

Σ ὑμῴολον ἐοσο ϑρης ὅαὴν αἰπημοσέζδης. 

Θαῤσῳ.τὸν γομμίχϑν δὲ καλά, ᾧ χρήματα σαυτῷ 

Ε ὖ Δ αϑεὶς, βιότου λὴγε κκεδαμλψοτοχου" 

Κ αἱ με τὸν ἰήδον, ασδοῤῥήσιος εἴγεχεν ἐοσϑλῆς, 

Ἐν πϑατάτη μοίρη κοίλλιστε Κλ νόμων. 

Τού «ὐτῶν. 

1 γτήρ τὶς ἐμοὶ τὸν ἐὸν φίλον ἐὸν ἔπερενψων, 

Ω στε μαϑεῖν αν ἐμοὶ ζῶτα τὸ γοαμιμιαπῖκο, 
Ως δὲ Ὁ μμζοξιν α 4δὲ, χαὶ ἄλγεα μισεῖ ἔθηκεν, ἡ 

Ἑ γρω, αὶ Ὁ πρίπονζοις οἡγ ἀκόλουθον ἔπος; 

Γ' οδλας σγ᾿ ἰφϑίμιοις ψυχαὶ ἀϊδὲ πσϑϑίανψαν, ; 

Οὐκ ἔτι μὲν πέμιπει πσδϑς μὲ μαϑησήνϑμον; 



ΒΊΗΣ ΔΕΥΤΕΡΌΝ ἴρ 
Αλλά μ᾽ ἰδὼν ὁ πατὴρ, (οἱ οϑὺ χάρις, εἶπεν ἑ τῶρε" 

ᾺἉ ὑτὰρ ὁ πῶς “Ὁ ἐμοὶ ζιῦτα μαϑεῖν δχώαται. 

Κ αἱ γὸ ἐγὼ πολλαξ υχας ἀἸδὲ πσοοϊατῆω, 

Κ αἱ «σοὺς τὸτ᾽ σδοὲν γραμμιατικού δέοίκαι. 

ΣΤΡ ΟΥ̓ ΣΡ χε χὴν 
ΑΟΥΚΙΔΛΑΙΟΥ͂. 

Θ εοσῶλὸν ὕπατον ἔχής ἐρασίφρατε, διὰ (α λβῦ σαι 
Οὐ διωθατ᾽ «ὐτόνόλης φάρμακα πκοσώλίης. 

Ο ντως δουφ ον ἵσσαον ον εἰ Φρύγες εἷλκον ἄπόθωπες 

Σ εὐ δϑραοῖς, σκὼ αἢ Οἕκ αὐ ἐσὴ λϑε πύλας. 

Ο φήσας ααϑημα. )εού τίνος, εἰ πσδοσέχᾳς μοι, 
ἢ αἰ χριϑεὶς ποῖ Ος τεκφίοις “«ὐγισθρίω. 

Τοίαυττ, 

1 παν οἰ πατοῤυϑμὸς μοι ὁ λύμττῖος, "γα ῦλλυ οὐρδωὺ, 
Ης ὀλιρρδραγέων ἵπαος αἰπεκρέματο. 

ἘΠῚ ΣΟ ΡΟ ΟΥ̓ ΚΑΙ 

πταγωδουὶ, χες κα 
ΔΟΥΞῪ  ἈΊΟΥ. 

Ν υκλικόραϊξ ἀδὰ 2αινατηφφόρον ΔΛ Ὁ ἄσῃ 

Δ γμόφιδο;, ϑγησκᾳᾷ καλυτὸς ὁ νυκὶικόραϊξ. 

Τού ἀὐτι, 

Σ μμελος ὁ αλτης ζοις γείγονας ἔκτανε πϑιίτας, 
ΝΗ υκῖος ὅλης ψάλλων, πὰ ζωὸ ἑνὸς ὠρχγγοοις. 

Κ' ὠφὸν Ν᾽ Φύσις αὐτὸν ἐδύκωτο" ζοεὔεκεν αὐτῳῖ 

Ζ ὠζωὶ αὐτ᾽ ἀκϑὴς δῶχε «ἰῈΕζοσοτέρζωυ. 

ΑΜΜΊΑΝΟΥ. 
Ν᾿ ικήτης ἄδὼν, Τὴν ᾧ δῶν ὅδην "δἰπολλῶν" 

ΑΥν δὲ ἰατφθυν, ν᾽ γερο πτά ομϑρων. 

ΧΟΥΚΙΆΛΙΟΥ. 
Π ἐντ᾽ ὀξολῶν πέωραχεν ᾿δἰπολλοφαίης ὁ δαγωδὲς 

Γ' ἐνγτε ϑεων σκθυζεὺ, ἤρα κλέοις ῥόπαλον, 

Τ σι Φονης τοὶ Φόξητρα, πόσα δῶνος δὲ ποίαμαν, 

Οπλον ἀϑίω αἰης, ξὴρτύμιδος φαρέσφξω. 
ἥν, ἔ 12.111. 



12 ΑΝΘΟΛΔ, ΔΙΑ Φ. ἘΠῚΓ,͵ΓΡ. 

Ο ἰδὲ ϑεὸὶ “ἢ ζωὶ καϑήμϑροι ἐϊξεδυϑησαειν 

Εἷς βραχὺ σιταθίου κέρμα χαὶ οἰγοιρίου. 

ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥ͂. 

ΓΤ ἀὐλλὸν Ὄυριςξάρῤρηῆς ὠρχήσατο Ὅς δὲ φιλίπλεις 
Τ᾽ μϑυίϑας ὁ κομῶν πολλα διῆλθον ἐ ἐγώ. 

Χ ὦ μϑι, τἰμιηλεὶς εἰπεπέμιπετο' 'τίω δὲ τάλωναν 
τ ρννηλα κροταίλων εἷς ἡύφος ὀξέξάνον. 

Έ  ς πῦρ ἡρώων ἴτε ἐφρήξιες. ῳ δ εἰμούσοις 

Κ΄ αἱ κἐρυδὸς κύκγου φϑεγξατ᾽ ἀοιδύτερον. 

ΕΙΣ ΚΛΕΠΤΑΣ, κι κεΐ 
ΛΟΥΚΙΆΑΛΙΟΥ͂. 

ἹΔὸ ααδυομδύξωυ Ὡστὸ μητέρος “Σὴρτὶ θα λοίοσης 

Κυ ὑπεει δλζω χρυσι ἐρθες ἔκοψα δίων 

Κα ὮλΣ «σερεκουτέσύρεν ὁλοσφύξιφον ἄδώνιν, 

τ Ὁ  χἴδοτηκθς μοφὸ ἐρωπάεκον. 

Α ὑπὶ νειοῦ ἐρέρεσιν Ὁσοι ποτὲ Φώρες Φιτοι,. 

Ο ὑκ ἔτι Οἱ χφρων εἰς ἔφαν ἐρχόμεϑοι. 

Τούδαυτψ. 

Τ᾿ ὁνϑεὸν αὐτὸ ἔχλεψων ὃν ὀρκίζεαϑαι ὀμδγεν 

Ε ὑτύχίδης, εἰπτων,οὐ δουύία μια] σ᾽ ὀμόσαι 

Τού ιν. 

Τὸν αὐκυὸν ἑρμζωῶ, τὸν ϑεοῖν ὑπηρέτζω,, 
Τὸ τὐρχωϑων αὐακῖα, τὸν (δουλοίτζων, 

Ἑ ςῶτα τῶνδε γυμνασίων δ χέσκοτπον, 
Ὁ νυκ)οκλέπῆης αὖρος εἶπε βαςαίσας, 

ΤΠ ολλοὶ μαϑηταὶ χρείτονες διδασκάλων, 

Το εὐτῦ. 
Τὸν δα κλετῆοντων μηνύτοροι φοῖζον ἔκλεψεν 

Ἑ ὑτυχίδης, εἰπὼν, μὴ πανυ πολλαὶ λα λᾷ 

Σ υἴκρινον δὲ τέ τέχνζωυ σὴ χείρεσι χρησμοιὶ, 

Κι αἱ μόμτὶν κλέα, ὅν δυτυχίδη. 

Τῶν σῇ οἰχαλινώτων τμῦ χοῦν αὐτίκα «ραϑεὶς, 
᾿ Ὑ οἷς ἀγησα μϑροις πὸρ οϑελής με λέγε. 



ΒΥ ΔΕΥΤΈΡΟΝ. Ἢ 
λ Τοῦ «ὐτν. 

Β ουχόλε, τζωὶ ἃ γγέω πόῤῥω γέρε, μή σε ποθ κλιῶς 

Ο κλέπηης αὐτωὶς βοισὶ σεευεξελασν. 
τοί «ὐτν. 

Ἑ ἰπόδας εἶ: ε διῶν οἵας χέραρ, οὐ ἔτ᾽ αἢ ἑρμῆς 

Π τίωυὲς εἰν αὐ,ϑοθποις, λα δίων ἐχρίδη. 

Το αὐτν" 
ΤΊκὸ γἥμεσιν λυποιώῶ τα μαιγαν χρό) ἡλιοδῶρος, 
Ν ὑκῆωρ ς ἐκ ναοΐ “εύσεονν ἡ ἦρε χρόνον, 

τίς τεϑτος χαχοπτοιὸς ἐλύλυϑε »πείρασον, εἰπτων. 
Δ ἑασοτα, χαὶ γνώσῃ ηἰς τίνος 64) χρόνος. 

Ο ς γ᾽ ἄλλῳ κακοὶ τεύχή, ἑῷ χαχὸν ν ἡπατὶ τευχᾷ, 

Ε ὑρῶν μοι τ μιζωυ, πὶ αὐαύτενλ᾽ ὃ ϑέλάς. 

Τού αὐτῦ. 
Ἐκ “ἣι' ἑαστείδων τ τῷ δὸς ἦρεϑυίσχος, 

ὭΣ Ὁ «ρὴ ἡεβκλέης ̓ ξύσια, μῦλθι πτοία. 

Κ αἱ τί δ; ὡς ἑάλω, έρονεν μέγα πᾶσιαμα, 
Ω «Ὁ ορὶνηἡακλέης, ζῶν καζαιχαιύνϑμος. 

Το «ὐτῦ. 
Ἑ ἰσιδὲν αὐτίοχος πίω λει μοΐχου ποτὶ τυλζωυ, 

Κ' οὐκ ἔτ τίωὐ τύλέζω εἰσιδὲ λεσιμᾶχος. 

Αδυλον. 

Χ οἵδι »δὺὺ,οέκ ἰδ}ον δὲ με ϑύφτε"χαὶ με χαλῴτε 

Χ οιοίδγον,φανερες εἰδότες σῴκ ἰδ[ον. 

Αδυλνν. 

ἘΠ δέ υϑυ πολέμων αὐτωγιον ὄντα σε πϑύτες, 

Ε ξαπύης τοία σοι γράμματα πὼς ἔλιπεν; 

ἘΓΞ ἘΟΥΡΕ ΑΙ Σ, χς κεῖ 
ΠΟΥΚΙΔΑΊΤΟΝ, 

Τὸ ϑασεωὶ ἐρμιδνλμν ζεῖ 'πῦθεν ϑρζεθ' Ο ὁ χουράς 

Κ εἰρᾷν τω χεφαλζω, ᾿νθ᾽ ὅλον ὡς χεφαλζω. 

Τοῦ αὐτύ, 
Ἃ μὲς ρὲς βοντολοιγὰ μιαιφώνε,παόεο χϑυρθῦ 
Τ ἐμ ων" οὐ ̓ γὸ ἔχφς οὐκ ἔτ᾽ πού με ὥμης. 



1:4 ΑΝΘΟΛ. ΔΙΑ . ΕΡΊΓΡ. 
ἈΝΡΑΝ ἀζωρ οι. Τα μία, ἥτα να ας 
Τ αν ορνγεύτων, οὗ τω πέμψε με" χαὴ ““Ῥέχω. 

Ν᾿ μῶ «ϑρ γὸ μευαὖν ὁ τόπος γέμει" ἑώ σγ᾿ δπαμείνηφ, 
Ο “4 χαὶ γυπῶν ἔϑγεα. χαὶ κοροίκϑί. 

Αδυλον. 

Κι ουράς καὶ ῥαφιδυῦς κατεναντίον ἤλϑον ἀγῶνος, 

Κ΄ αἱ τάχα νικῶσιν τὸν ξυρῷ αἱ ῥαφίδες. 

ΕΠ ΚΎΎΞΒΈΥΤ ἊΣ; 

παλλαδά. 

Τ' αὐτῶν μουσοπέλων καὶ καιλλιὀστῇ ϑεός ὅϑηγ, 

ἜΣ; 4ο δὲ καιλλιόγῃ ζουλιόση λέγετε. 

ἘΪΞ ΚΥΜΉΤΟΥΣ, 

ΟΥ̓Κ Δ πὸ ἢ: 

Π αὶ φιλοαπσήλυγι καὶ οὐρεοφοιτάσι γύμα φως, 

Κα σουτύφοις ἱεροὺς τ᾿ ἔγδὸν μαδρυασι, ν 

Σ κω κυσὶ, χα λόγχαις τοὺς πρὶν συοφόντίσι εἶχϑς, 

Μηδὲν ἑλών, αὐτοὺς ζοις κυγας ἐκρέμασεν. 

ΕΙΣ ΘΟ Δ ΟΥΣ 

κεῷ κϑι 
παλλαδά. 

Γ' αὐλῷ κωμωδῶ κατ᾽ ὄνου» φας εἶπε αϑύανδγος, 

Οὐδὲν ἐγὼ κτ' σῷ, σὴ σὺ κακῶς με λέγης. 

ΕΙΣ ΚΩ ΦΟΥΣ, χολῇ 
ΝΙΚΑΡΧΟΥ. 

Δ εκώφῳ διῴκωφος ἐκρίνετο" χαὶ πολὺ μᾶλλον 

Ην ὁ κριτής ζουτων Ψ' δυοκωφότερος. Ὁ 

Ὧν ὁ »ϑ( αὐτελεδυ Ὁ εὐγοίκιον αὐτὸν ὀφείλᾳν 

Μ δυώδν πένθ᾽ ὁ σγ᾽ ἐφηνυκ]ος ἀληλεκέναι. 

Ἑ μρολέψας δγ᾿ αὐτοῖς ὁ κριτὴς, λέγᾳ,ἐς τὶ μούχεοϑε ; 

Μητηρ ἔοξ» ὑμῖν; ὐἰμιφότερϑι πεέφετε. 

' 



π ΒΊΒΩΑΝ Δ ΕΥΤΕΡΟΝ ἢ 

ἘΓΣΤ ΔΛΆΓΜΆΑΡΓΌΟΥΣ, 

ν ἐπ 
ΛΟΥΚΙΆΛΙΟΥ, 

Ο ὑδὴν ἀφῆκεν ὅλως δ[ονύσιε λείκψομ ον αὐλῷ 

Ἑ ὑτυχίδης δεπνω ἦρε δὲ πόρτ' ὑπίσω. 

Κι αὐνεῶ δὐτυχίδης νϑμ ἔχᾳ μέγα. δεῖπνον οὖν οἴκῳ, 

᾿Ν ἡἠκλυηϑεὶς σ᾽ αἶλος ξυροφα γεῖ καϑίσας. 
πυϑμκ, 

Ο ὕτω σοι πέψαι δονύσιε ζῶπτα “ἥμοιτο 

Π  αὐτατνόμου δὲ ϑριν, δὸς αἰ χοὶ ὧδε φαγεῖν. 

Κ αἰγώκέκλημϑκαμοὶ περεονκέ τι Τούτων 

Γ ϑσαεϑα; πόπλιος"καὐἰμὸν ἔπες! μέρος. 

Ε ἰ μὴ λεπῆον ἰδὼν με, δυχεῖς καΐζο χείοϑα; Ἔρωφον, 

Ἑ θ᾽ οὕτω τυρᾷς, μή σε λαῦῶν τὶ φάγω. 

Τούτων, 

Κ αἰ ζωγ4ς ὅσα πέντε λύκοι γα με, χαὶ τοὶ πὐἰϑιοσοὶ, 

Ο ὑπὸ σοὶ μ δὲ πέριξ πόρτα δίδως ὀπίσω. 

Π λὴν κμῷ' ὅ χοφύᾳ ᾧ “αξὸς πῦδδις αὔριον ἔρχου, 

Π εἰσματα τὺ «σύγίον καὶ (ρὸν δ᾽ υς ἔχων. 

Το αὐΐρ. 

Ην βραδὲς δυτυχιδὺς φα δ δόμος θμν, ἘχῚ δεῖσνον 
Ε σξέχεν, ὥςτε λέγην,δύτο χίδας πέταται. 

ΑΥΑΘΙΟΥ͂ οολάςίχοῦ 
Ο ὐπς αἰλοιητῆρας ἰδὲὶν πέτλυχεν ὁ δδγζῷς 

Υ μετέροες γα, σοῖς οὖν μέχέϑροις πτελασν. 

Εἰ “ὦ ἀεὶ βουξρωςιν ἔϊγής ἐρεσίηϑϑογος ΩΝ 
Ν α) Θγα δαρδακ ας χαὶ Φιλον ὃν κα λέᾳς. 

Α γ»λ οὐ σεῖο μέλαιϑρα με δέξεται .οὐ »ὃ ἔγωγε 

Β ἡσομ ὑφ᾽ ὑμετέρην γα φρὶ λαφυξόνϑρος. 

Εἰ ἰδέποτ᾽ ἐφ τεὸν οἶχον ἐλδυσομᾳ,οὐ μέγ᾽ αἴνοσεν 

Λ αἰρτίαδυς σκύλλης γασμασιν αἰτὶάσας" 
Αλλ᾽ ἔσομ(α! πολύτλας τὶς ἐ γὼ πλέον,εἴ σε πϑρήσω, 

Κι ὑκλῶπος κρυεροὐ μηδὲν ἐλο φρότερον. 



6 ΑΝΘΘΑ. ΔΙ ΑΚΡ. ΕΠΙΓΡ. Ὗ 
Τούὐυτν, 

ΥἹ ὁς χαὶ ϑρετὴρ δόιαιν φιλόνάκον ἔθεντο, 
Τίς πλέον ἐχδωπόμοΐν, κλῆρον ἄπθωτα Φαΐγρι" 

Κ αὶ κῷ τίω (ρῶσιν τέο γρυματίκην μαῖλᾳ πᾶς, 

Υ ζατον δλληήλϑες λοιπὸν ἔχοεσι φαγεῖν. 
' Το. αὐτῷ, 

Ο μνεον ῥοϑιουϑυ κεκλημϑύοι ἄθλιον αἰδρες, 
Α λλὼν ὀρνίθων βρωματα γιγνόνϑιοι. 

Κ αὶ τὸν »ϑὺ τήτοῦν χτ' γῆς δύο γῦπες ἔδδεσιν, 

Η μα δὲ ζῶν τέοσαρες αἰγυπιοί. 
Τοί ἀὐτν. 

Μ ηδείς μοιζιυ τίω ἐρᾳσίςρα τε Ὃ ασαταλξω σῳ 
ΠῚ οἰήσε ϑεωΐ, ἡ συ σπυστελον. 

Ε οϑῶν ὀκξαπέλως σοιμαίγῶν κακαλε ἴρονα λιμοί 

Οἷα φαοριεν ἐμδίυ αὐτιδίκων τεκγία. 

ΕΙΣ Δ ΕΈΙΜΜΟΥΙΣ,; χν λρς 
ΛΟΥΚΙΛΛΆΙΟΥ. 

Τὸ μικρξω παῤζουσεν ἐρωτίον ἥρπασε κώνων» 

Η δὲ, τίφησιν ; δὼ ζεύπατερ, εἰμ᾽ ἐθελᾳε. 

Τ οὐ αὐτῦ, 
ὙΤῶ πατεὶ ϑυμιωϑεὶς δζονυσιε μὗν κος ὁ (μικρὸς, 

ΓΙ υῤῥῥεδα ςήσοις, αὐτὸν αἰπΓχονισε. 
Τούδαυττ. 

Εν καλαμω πήξας ἰϑέροι φρατόνιχὸς ὁ λετῆός, 

Κ αἱ τειχὸς Τκδέσεις, αὗτον ἀπηῖχὸ γισε. 

Καὶ τί [γδριβ ἐχὶ κατω βεέμαν ,βαρυέδ ν᾽ ὑπὲραὐτῶν, 

Νἡνεμίας οὐσης,νεχρὸς αἴω πέταται. 
Το αὐτι, 

Γ αἷος ὠκπνένσας Ὁ πανύςατον ἐηϑὲς ὁ λεῦ)ὸς, 

Ε ἰς τίοῦ οκκομιδιζωὸ σϑεϊὲν αἰφκενὅλως. 

Κ αἰ πέεας εἰς αἰ δώ κα α (αὐ οἷός πρὸ “τ ἔζη 

Τ οὖ «αἰ αηὸ μὴ σκδιετῶν λεπῆότερος πέταται. 

Τ ζω δὲ χενζωὺ κλίνω οἱ φεοίτορες ἦραν ἐπ᾽ ὥρμων, 

Ε γίδοψουτες αἴω, γαῖϊος «κι φέρεται. 

4 



ΒΙΒΑΡ Δ ΕΥΤΈΕΡΟΝ,, ὅ57 
᾿ Τοῦ αἰτεῖ. 

Τ Ἧ ἐχιχουρείων ἀ αἰτίμων ποτε ἐ μὔγχθε ὁ ἢ μικρὸς, 

Τῇ κεφαλῇ πρήσας, εἰς Ὁ μέσον διέζη. 

Τού αὐτῷ, 

Ἑ ἰς σαλπιϊ εὐνέχγϑδυσεν ὅσον βεαχὺ εἶδχϑε ὃ λε- 

Κ αἰ χτ' δ χεφάνης θύυϑὸς ὠπῆλϑε κάτω. {πῆὸς, 
ΑΜΜΙΑΝΟΥ͂. 

Τ᾿ ὁ μικρὸν μοϊκρῶνα ϑέρϑες κοι κκοίνϑρον θῥρών, 
Εἰς πρω[λέωυ μικροί τῷ ποδὸς εἵλκυσε μῦς. 

Ο ςσγὴ ον τῇ πρῶ ἴλη ψιλὰ τὸν μι αἰποπηίξας, 

Ζε πατερ, εἶπεν, ἐχής δοῦτερον ἡραχλέα. 

Αδυλον. 

Ἑ ζῶ μήδοπολις, τος ̓  τον πόλις, εἶτα λεγέοϑω 

Μ ἡδοπολις" μὴ γεεὺ, ζε ίκα, μηδὲ πόλις. 

ΛΟΥΚΙΔΛΆΑΙΟΥ͂. 
Τ ὧν λεπῆὸν φυσῶντα Ὁ πῦρ «ρόκλον ἦρεν ὃ κα πρὸφ, 

Καὶ αἰ οἱ δμϑυοιδωὼν ἔγϑεν ἀπῆλθεν ἔχων 

Αἰ )λά μόλις γεφέλη «ποοσενήξατο, χαὶ δὲ ἐχείνης 

Π οϑεκατέξη γφωϑεὶς ἀνεια τὰς αἰτόμοις. 

Τοί «ὐτῦ. 
Οὕτω χϑυφότατος πέλε γαϊος,ὡςτ᾽ ἐκολύμιζα 

Τ᾿ οὐ ποδὸς ἐκκχρεμασας ἢ λίθον ἢ μόλιζον. 

ΑΜΜΙΑΝΟΥ͂, οἷδὲ, ΝΙΚΑΡΧΟΥ- 

Ἑ ξαίρων ποτ᾽ ἀχανθαιν ὁ λεπήακινὸς δίοδῶρ96, 
Αὐτὸς ἐτεύπησε τω πουϑὶ τίωὺ (δελονίω. 

ΧΟΥΚΥλΆΙΟΥ. 
Ἑ ξατόμων Ἐχτκουροςῦλον τὸν κόσμον ἔγφανψεν 
Ε ἵναι, ὅτο δοχϑυ ὠλχιμῖε λεπήοτατον. 

Εἰ δὲ τότ᾽ ζῶ διόφαντος,ἔγρανψεν αὐ ἐκ, δίδφαντου,. 

Τού. χαὶ Ὁ αἰτομῶν πουλὺ τὶ λεωδ)οτέρο υ, 

Η πὸ ,ϑὺ ἀλλ᾽ ἔγραψα σεωεςτίνοι ἐξ ἀτόμων αἷς 
Ἐκ Οὐυτου οἢ᾽ αὐταῖς ἄλχικῖε ζᾷς ἀτόμοις. 

Τού τυ, 
1 πατύων μιύρμηκχι μϑμέφρατος ὡς ἐλέφαντί,. 
Δ εἰσμκο ρος ἐξαπίνης ὕπηιος ἐϊξεταϑ». 



18 ᾿ΑΝΘΟΛ, ΔΙΑ δ, ἘΠῚΤΡ, 

Λ ακῇιοϑεὶς ογ ὡς εἶχε Φ Ἰσήειον, ὼ ὦ φλονε, φησὶν, 

Οὕτωςἱπισευὼν ὦλετο χαὶ φαέθων. 

Τοῦ «υτν. 

Τὺ μέγαν ἐΐξητοιω δ) μιήχιον:ς σγ᾽ ἐκαίλευδε, 
Μ ικρῷ εὑ πο' ἐὀξυξαάφῳ Θέ χέρας ὁ οὐνυταγύστιζ" 

Τα ἐν 
Α ρϑεὶς ἐἷξ αὐρης λετῆῆς ἐποτᾶτο δὲ ἀ,ϑρης 
Χ αἱρὴκκθν, αἰ χύοφυ πολλὸν ἐλαφρϑτεροο. 

Καὶ τάχ᾽ αὖ ἐῤῥοίξζητο δὲ αἰϑέοος,εἰ μὴ μὴ ϑράχρη 
Τ᾿ οἱ πόδευς ἐ ̓μιπλερθεὶο, ὑπῆιος ἐ ἐκρέματο. 

Α τα δηνύκΊας πε καὶ ἤματα σεέγτε ἰχρεμμοιεϑεὶς, 

Ε κΊαος κατεξηνήμια τὶ τὴς ραΐχνησ. 
Τού «αὐτῷ. 

Α ἰτείρου Φύλλῳ πεφορηνᾶμῳ ἐξ αὐέμοιο 
Π ληγεὶς χαλρὴ κκῶν, ὑπήιος ἐϊξεταϑ». 

Κ 4τω δὺ ττοῷ ονθλίίκιος,ἢ παλικα μστη, 

Α πλωσοῴ χτ' γῇ: σῶμια. Ὁ χαλναζινὸν. 

ΝΊΚΑΡΧΟΥ. 

Τ᾽ ρῴ: λεπηοὶ χοσρζωυ αἷξε λεπηοσεούης ἐ μμάχοντα, 
ΤῚΣ παξοχρι)εὶς εἰ εἴη λεπ]επιλεηοτερος. 

Ων ὁ μϑὴ εἷς, ἐρμκῶν, μιεγαίλζωυ εὐνεδείξατο τέχνζωυ, 

Κ αἱ διέδυ ῥαφίδος τοῦ ἑκῶ λίνον κατέχων: 

Δ ημαΐ ογ᾽ ἐν πρωΐλης βαίνων, ἐς ϑὴραχνιον ἔςη, 

Η τ ̓Ξόραχρν γηδουσ᾽ αὐτὸν ἀπεχρέμασεν. 

Σ ὡσίπατρος δ) ἐξόησεν,ἐμιὲ φεφανώσευτ᾽ "ἐγὼ "ὃ 

Εἰ βλέπομ᾽ , “Ἤν μαι. πνξῦρια 5 εἰμι μόνον. 

ΑΟΥΚΙΑΛΙΟΥς 

Β ουλόυϑυὸς ποθ᾽ ὁ λεγήος ὠπάγξαοϑαι δίδφαγτς, 

Νῆμα λαΐξων Φραχνης, αὐτὸν ὠπυχόνισεν. ᾿ 

Τοῦ αὐτῷ. 
Σ ὥμα φέρων σκιοφδὲς͵ εἰ4δὲϊ συ μιπγοον αὔϑρη, 

Μήποτε ϑειρσήσης ἀἱ [γα τίγὸς πτελοέσοι. 

Μἡτίς ἔσω μυκίῆρϑς αὐα πνείων σε κοικίοση, 
Α σθματος ἠεθίου πολλὸν ἐλαφρότερον. 



Γ1Β1Β Δι ΔΕΥΤΈΡΟΝ. {9 
Οὐ- συ ἐν τῦτε ἢ παλιν συὐεὲν οὐμείνψας, 

Ἑ τωι ὡσαύτως φασμα, τίαῷ πελέθος. 

Τού ὐτν. 

Μυρμκος «ὔερϑεντος αἰ ὺρ νωτοῖο κα ϑεεϑεὶς 

Αδρησος ῥ ἑντωρ τον ἐλεξοντ ἔπος, 

1 πῆασο, τὸν σὸν ἔχοώ ὦ πήγασε βίμεροφο πίω, 
Φέ ἐρτατιν ἡρώων, ἱμιϑανῇ σκελετον. 

Αδυλεν. 

Ρ πίζων οἰ οὖν ὕπνοις δυμήτειος ϑφτειίδαραν 
Τ δὼ λετηζὼ, ἐκ τῷ δώματος ἐξέξαλεν. 

Α δηλον. 

Ἀ ρκαδας οὐ οὐ γ οὕτω φυμιφολίδεό, ὡς ἐμὲ χίχλαι 

Α ἱνέκοες ξηροῖς" ἤκαῦχον ὀςτι Εἰοις, 

Α ρπιαι,δρανχ μῆς ξγρὴ δεχαζ, ὦ 2 ἐλεφναὶ 

Λῴμωνων ἐτυ μίας ἔῤῥετενυκῆερίδες, 

Αδυδλον. 

Εἰ δὲ ἐπ’ ὠπελαζοις ἄγεται φρατὸς," κονομιψας, 

Η μύας," ψυλλών ἱππικὸν, ἢ βατεαΐχων, 

ΓΤ αἰξ,χαὶ σὺ φοξοῦ μὴ χαὶ σέ τις ἐ! χαταλέζη, 
Ως αὖ πῆς ζούτων ἀξιοῦ Ὁ Το μοΐχης: 

Ἑ ἰδ Ἔρος αἰδρωῖν ἃ ἀὐμῷ φρατὸς, ἀξέμας ἡ ἦσο" 
Ρώμαίοις σδεθεὶς πσοὲς )ραίοις πόλεμος. 

ΕΙΣ ΜΑΚΡΟΥΣ, 

χεῷ λὲς 

᾿ΔΟΥΚΙΆΛΙΟΥ, 

Ἂ' ἐμόμαυχον Ὁ ον Ὅν μακρὸν ὁ πεγιόργευοε ἐχωρᾷ 
οὗ ἰκοε ὑπερ γα πϑρτοπε χεχλιμϑθον" 

Σ τῖναι χὰ εἴποτ᾽ ἐ ἔγειζο, ἐδὲ ζις πῶδας ἀπ᾿ Ἄρθρον 
Τ ἕω ὀροφίω πεῖσου πέντ᾽ Ὀχὶ πέντε πόδεις. 

, ΑΜΜΙΑΝΟΥῪ. 

Τῷ ὡ φρατογιχείῳ “πόλιν ἀλλζωυ οἰκοδομεῖτε,, 

Η ζυπι ἀλλῶυ οἰκεδὲμκεῖτε πῦλῳ. 



τόο χνΘΟΆ; ΔΙΑᾧΦ. ἘΓΊΓΡ,. ἥ- 

ΕΙΣ ἀανελτι ὐϑος Ι 
κοῦ λό 

ΑΛ ΛΑ: 

Σ ιλξαγὸς δύο ποῦδοις ἔων, οἶνόν τε κοὴ ὕπνον, 
Οὐκ ἔτι ΝΣ μούσας σὲ φίλοις Φιλέφ- 

Αλλ ὁ »ϑὺ ὧν λεχέων νυ ἐῦρῥοος ἐς φρένα ϑελγή, 

Α δλος σ᾽ οὖν ϑευλάμοις ῥεῖχόνδμον κα τέχ. 

Αδυλον. 

Η γραὺς ἡ βάκιχου κυλίκθιυ «ποδὸς, ἔν ποτενόέσῳ, 
Κ ἐκλιιυϑρη, ζ ζωὶ ὥοιον ἔλεξεν ἔπος, 

Ην ὀλοοῦ δῴακαυμὰ Φύγωπυρὀο, Εἰς ἑκατὸν σοι 
Η ελίως δροσερφις πίομαι ἐκ, λιξαδὸς, 

Α (ρέμιος χαὶ ἄτοινος. ἐπεὶ “ἢ, ὑπαίλυξεν αὐαΐκην», 

Α ὑμῶν ὥρων μῆχοος Ἵ ἐπεφρασαιτο' 

ἘΠ ρἡτὸν Ἂ δερϑῥη χεαὶ κόσκινον, 6) οὶ πυκνῶν 

ἊΣ χρίνων ἠελίοις πλείονας ηὐγάσατο. 

Αδυλον. 

“Π ώς φιλέφε ὦ ὠ μῆτερ ἐμού πλέον αὶ ἶέος οἶνον; 

Δ ὃς πιέφν οἴνοιο, ἐστεὶ γαλᾳ ζοωρὶν ἔδωχας. 

4 Ω, πῶ, σήν »ϑρ δὲ δρ ἐμὸν γείλῳ ἴοωρὶν ἔπεαωοσε: 

Νωῶσ θι πίνε ὑϑὼρ, χοὴ σξέννυ ποὺ σέο δίψαν. ' 

Δεν λ, 

Δ ὄρχεο ἜΣ δεψῶν ιὶ εἰ χέρα μι τέρα τείν. 

Η δὲ γειυὴ, ἅτε πᾶσα γεεὼν ἡκεχρ αιτηρϑμη οἷ οἴνῳ, 

Εν λαγωύῳ πίνουσει »τῦσ; ἔγνεστε λοξὸν ἰδοῦσαι, 
“Ἐκ δὺ βεύξου ἐμμείογτί, ὅοι δὼ πέκρον ἐμεῖο; 

ΖΞ ἔζας Ν᾽ ποιάχοντα μόνοις λάγειυος ποδὲ χορ. 

“Μ ὕτερ,μηπφηὴς χαλεπὸν Ὅὅσπον αὐτίκ φιφοῦσει, 

Αμπέλου ἡδυτατης τάδε δωκρυω δὸς μι ἀφύσσειν. 
ῃ .-- " Εἰς ἀπιᾶνὸν ἡγεμόγα “ποτίωυ. 

Γράμμα «ὐξζοσὸν ἔχφς Ὁ προχείυϑρον-ἢν ἀφῇ τὶς 
Τ᾿ οὔτο σοι; οἰχεῖον κ συν ἐξ χὰ ϊδο ογόμιαι. - 



του το ΜΉΤ τ ἐξ ξεν Υ τ » 

ΒΤ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ὕδι 
ἀν 5}; ΜΥΛΊΑΡΤΟΝ “ἘῪΞ 

χεὺ, χοῦ χεΐς 

ΝΙΚΑΡΧΟΥ. 
Η οὐρφσας χαλχεῶ μιλίασιον ἡλιόδωρε 

Τ οὐ αἰξὶ τιωὼ εϑραβοῦν ψυγοφύτερον βορέου, 
Μ κἡὶ φύσει, μιὴ κομνε᾽ μοί τέωυ τὸν καπνὸν ἐγείρᾳσ. 

Εἰς δ᾽ λχρος χαλχὴν βαύκαλιν ἠοόρασας. 

ΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ͂Σ, κεὸ λέΐ 
ΛΟΥΚΤΑΛΙΟΥ. 

ᾧ εἴδρδς ἐριὶ ν ἠν μή ὼ ὃ ζωγραφορὴ ἤξισε ῥᾶφος 
Τίς δάσο ̓γξαφ, χαὶ τίς ὁμοιότερον. 

Αλλ᾽ ὅσῳ ῥοῦφος πείξ ἀν τοὶ γορώματ' ἔνϑιηε, 
ᾧ ὥδρος ἔγφανψα, λαίων εἰχρνικηὶν δἰπογζω, 

[) 

Τοις πόδὸυς εἰ χρουτερὸς ὑσὶ χέρ γᾶς εἶχ᾽ ὁλοκλοίρείε, 

Οὐκ αὐ ἢ τἰωὼ κεφόχζυ ̓εἰγεζοιαῦτα γξάφων. 

ΕΙΣ ΟΚΝΗΡΟΥΣ, κ(ῷ λζί 
ΑΟΧΈΡΑΑΤΟΥ, 

Εἰς φυλακὴν βλυϑείς ποτε εἷος ὃ 5: οὗς ἑκοντὶ, 
Ο κραΐν ἐξ ζγϑεὺν ιν, ἐδ να Φόγον. 

οὐ ἀὐτῳ. 

ὙΠπενυκΊ), δ γαίσεις εν ὕπνοις ποτὲ μύρκϑ5 ὁ αἰροῤς, 

Οὐκ ἐτ᾿ ἐκϑιμιϑν, κι παῖλι που 9. γχασῃ. 

Τ οἱ ἀυτῷῖ. 

Οὕτως ὃς’ πἰροὺς πω τωνετος, ὥςτε πυρέξας, 
Μ ηκέτ᾽ αὐαςῆναι πϑωτὸς ἐδεῖτο γεού. 

Κι αἱ νεωῦ οὐκ ἐθέλων υϑὺ ἐγείρεται, εἰν δὲ οἱ αὑτῷ 

Κωφὰ θεοῖν αἰδίκ ὺ οὔατα μεμιφόυϑρος. 

Τού αὐτῶ. 
Ἑ χληϑζευ ἐρϑὲς δυμήτειε, σήμερον ἤλϑον 

Δ φανῷν' μη, μέρμνψγ,νλχίμοικ᾽ ὄχ κεγαϊλίωο. 

Εν ζωτι στεπονηνκα, πολίω γθόον οὐσ᾽" αἢ ἐσω,ϑέευ 

᾿ Σήμερον, δλ ὐέξζυ χέρχϑν ὄγου κατέχων. 

λιν 



ι62  ΑΝΘΟΛ.ΟΔΙΑΦ ΕΠΙΓΡ, 

ΕΙΣ ΟΡΧΗΣΤΑΣ, κεύλη 
ΛΟΥΚΙΛΑΔΛΙΟΥ. ; 

Ἐ κ ποίων ὁ πατήρ σε δρυῶν τέτρμοκεν τὐρίςῶν, 

Η ποίου σε μύλου κϑψατο λατομίων; 

Η γὸ σὺ δρυὸς ἐοσὶ παλαιφάτου, ἢ ἰπὸ πέτρης; 
Ο ῥχιφής,νιόξης ἔμυπνοον Ἔἠργέτυπον. 

Ὁ, «τέμε ϑου μαίζοντα λέγᾳν στί χαὶ σὺ τί ληφοῖ 
Η ειἰσας οὐ γὸ αὐ ἧς ἐδ ματως λίλιγος. 

Ἰοί ἀὐτΥῦ. 
Γ' αὐτὰ χαϑ' ἱσοοάζου ὀρχούνϑμος,ἕν Φ᾿ μέγιςον 

Τ οὖν ἔργων χϑριδὼν, ξωῤϊασεις μεγάλως. 

Τὼ μϑὺ »ὃ γιός ζευ ὀρχούρψϑιος, ὡς λίθος ἔφης, 
Καὶ πάλι ὧν καπόο δὶς, ἐζαπίνης ἔπεσες. 

Αλ Ἐλὶ τῆς χανάχης ἀφυαΐς δαὶ ὸ ξίφος ζῶ σοι, 

Κ αἱ ζῶν ἐξ λϑες' τῦτο ΩΝ ἱξορίζευ. 

πα λλάδά. 

Δ αἰφνζῶ καὶ νιόξξυ ὠρχήσατο μέμφιξ ὃ σιμθς' 

Ω ς ξύλινος, δαί φνζωο: ὡς λίϑιγος, ιοζω. 

ΕΙΣ ΠΑΧΕΙ͂Σ, κεῷ λῦξ 
Αδέαποτον. 

Τὸ παχωὼὺ δβιἔγραψω ὁ ζωγράφος" δλλ᾿ Ὡἰπόλθιτο 

Εἰ δύο μισηηοες αὖθ᾽ ἑνὸς ὀψόμεϑοι. 

ἘΕΣ - ΠΟΙ ΤΑΣ ἐλτῦ κες 
ΠΌΛΑΣΙΑΝΌΥ. 

Ἑ ἰσὶ χαὴ ἐν μούσησιν ἐραννύες, οἷ σε ποιοῦσι 

Τ' οιητίων, αὐθ᾽ ὧν πονλαὶ γραφάς εἰχρίτως. 

Τ' ἀνε σοῦ δέο μοι, γεώφε πλείονα. μείζονα γοίρ σοι 

Ἑ ὔξαεϑαι της καὶ δια μῳ μϑμίῶωυ. 
Τοῦ ἀὐτν. 

Ἑἰ μὴ “χαίρω φλῶρε,γμοίμιζων δαικίυλος," ποι 

Ε ἧς Δ σῶν ζοὐτων “1 χαιτατεινονϑύίων. 

Χ αἴρω νὴ τὸν κλιῆρϑν,ον θὐκλύρησοις οὖν ἄθλοις, 

Ω ς«ἰξὸ χηρείας τῷ φεφαϑου μεελδὸς. 



ΠΒΙΒΛ. ΔΕΥΤΈΡΟΝ. τό: 
Τογὸ δ αρσῳ φλῶρε καὶ ϑύϑυμος πάλι γίγνου" 
Οὕτω γικῆσοι χαὶ ἢ δδλιχον δυχώασον. 

Τοῦ εὐτΥ,, 
Τ οιἐκοκλίοις ζούτοις ζοεις αὐτὰρ ἔπειτα, λέοονζας 

Μισῶ, λωποδυΐζᾷς δλλοτοίων ἐπέων. 

Κ αἱ ϑζρε ὅτ ἐλέροις “σδεσέγω πλέον ΟΣ εἰδν ἔχω Ν 

Γ΄ ἀρϑενίου κριἐπηφν," παλι κα, λλιμάχου. 

Θ μεὶ υϑὺ οὐατόεντὶ γγυοίμεζωυ͵ εἴποτε γράψω, 
ΕΜ ἰκελος,κ ποταμδ χλωξοὶ χελιδόνια. 

Οἱ “γ᾽ ὅτως τὸν ὅμέῆρον αὐαιδῶς λωποδυτοῦσιν, 

Ω “τε γραφάνή ἠδὲ, μζεδιν ἀ4δὲ ϑεα,. 

ἈΟΥΚΙΆΛΙΟΥ. 
Οὐτ᾽ ἔλὶ δυύ κα λίωνος, ὑδὼρ ὅτε πϑογ ἐγλυήϑν, 

Ο ὕθ᾽ ὁ κα τουωρησεις ζοις 'δχὲ γῆς φαέθων, 

Ανιϑεϑέποις ἔκ) ἀνεν ὅσοις ποτα μῶν κὶ ποιητὴς, 
Κ αἱ χἀοουργήστις ὦλεσεν ἑρμολης. 

Ω οτ᾽ ἐξ αἰῶγος κακαὶ πέοσωρᾳι ζυῶτ' ἔλυυῦν, 
Δ βκαλίων, φαέθων, ἐρμονρυς, ποταμῶν. 

Τοῦ ἐὐτύ,. 

Τ ἐβυνκ᾽ δὐ τυχίδης ὁ μδιογραίφος. οἱ χτ' γαῖαν 
ᾧ δ) γετ᾽, ἔχων δὲς ἔρχεται δὐπυχίδυς. 

Κι αἱ χιϑαρας αὐτῷ διεταξατο συϊκαΐζο καῦσου 

Δ ὠὡδεκα, χαὶ κίζας εἰκοσιστέντε νό ((ϑν. 

Ν εὐὐμῶν ὁ χαρων ἐπελήλυϑε.πού τὶς αἰπελϑη 

ΔΛ οιπὸν,ἐπεὶ χαὴ γάῶ ϑὺτυχίδης κα τεχᾷ Ξ 

Τού «ὐτύ. 

Α ρχδαν ̓ἡλιόδωρε, ποιή ματα παίζουϑι οὗ οὑτῶ 

Τ αὗτα ασξϑς δλλήλοες ἡἐλιοδάρε Ἀλῴ; ; 
Δ ον ἴθ᾽, ὡς κεν θώοσον ὀλέ, ϑρου.χαὶ ὴ γὃ ἔμ᾽ 
ΌΜ ἀχρυφλυαρητέω ἡλιοδωρφτερον. 

Τούδ ὐτνὶ 
Μ υκέτί, ἰηκέτὶ μἶοχε Ω παιδίον, δλλ᾿ ἐμὲ χόπηου, 

Τὸ πολυ τῷ χοῦβᾳὶ σοδγεκρότερον τεχϑίου. 
εἷϊς 



164. ΑΝΘΟΛ. Δι᾿. ΕΠΊΓΡΡ.: 

Ἑ ἰς ἐμὲ γιοῦ ἐλέροις ποῖᾳ πάλιν,εἰς ἐμέ, ϑρζώοις, 

Δ ἡμιε, τὸν εἰχένῳ σφαζόνϑμον ϑαναΐτῳ. 

8 οὐ σοῦ γὸ πίσω γικρού χαίοιν οἷἌ οἷα. παλοιεν 

Ο ἱκαξα δείξαντες βιθλία χαὶ κα λοίμωοις. 

τοῦ εὐτε. 
Οὐ ὑχ οὕτω καλϑερορν ἐχαλκεύσαντο μοίχαιραμ. λ 

Α γοϑόϑοποι, οἱ] ζι ἐξαπίνης οὐέδρα:, 

Οἷον οἰκήρυκῖον καλλίφρατε χαὶ σὺ ̓ ασεϑελϑῶν 

Π οιᾷς μοι φονικϑίυ ἐξα μέπξων πόλεμον. 

Ὁ αἰλπιπζονζαιχέως αὐακλοτιχόν" εἰς αὐοχας ̓ Ὁ 

Κι αἱ «ρία μος κλαύσαις ἡμερίων ἔτυχεν. 

Τοῦ ἐὐτῳ. 
Ο ὑδενὸς οὐΊθοίδε γε πεϑνηχότος ὦ ϑλοδιτα, 

Μαῤχϑς ὁ ποιητὴς ὠχοδόμκησε χάφον- 

Καὶ γρώψας ἐλίγραμομα μονόσγχογ, σὴ ἐχάραξε, 
Κ λαύσατε δωδεχέτη μοίξιμῶν ἐΐξ ἐφέσου.. 

Ο ὑδὲ “ὃ εἶδὸν ἐγώ τίγοῦ μαξιμιον"εἰς σὴ Ὀχίδαξιν 

Π οιητῷῷ, λαίφν Τοῖς πϑριοῦσι λέγ. 

Τού αὐτῷ. 
Ποιητὴς πϑμαίραςος ἀληθῶς ὅ2ῃν ἐχεῖνγος 
Ο «τὶς διπνίᾳ Ὅς αἰχροασαιμϑῥοις. 

Ην ογ αὐαγιγνωσκῃ, ας γηςτας οἶα δὲ περιστῇ, 

Ἑ ἰς αὐτὸν τεεπέτω τίου ἰδίζου μαμίζω. 

ΑΨΑΤΟΥ͂. 

ὦ δ ὁτήμιον, ὃς. οὖν τεύτφα)σι κοέϑονταρς 
Γ αργδρέων παισὶν βῆτα χαὶ ἄλφα λέγων. 

Δδνλον. 

Μισῶ δέασοτα χα, σδρ δίθις γέος φαοϊξ ποτὶ ἰὼν 

Η ρεσε,κάν εἰποι,μεδδιν ἀφδὲ λα; ων 
Αλλ᾽ ὦ μὴ φρίαμόῦ τἰ ἔχῃ χεδο ἀμθόμα ον 

Η αὶ κυρτὸς ἀνγὸμ, [ ̓ διωατ’ ὦλφα λέάφυ, 
ΕΒ σ᾿ ὑγτως οὕτω πῶ τ᾽ ἔς᾿ ἔν ὦ ὕπατε ζεύ,.. 

Εἰς εις κηλήτοις ἢ ῥρχέται ἡ ̓οφία, 



ΣΝ ΝΑ πν 

Β1Β ΛΔ, ΠΡ ΟΝ, Ὁ τός 

ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ. 

Τ' οἰητὴς ἐλθὼν εἰς ἰσθμῖα (ασδ9ς τὸν αἰ γῶγα, 

Ἑ ὑρων ποιητεὶς͵ εἶπε ὐρίσθμὲ ἔχῳ. 

Μ ἐλλ4 γ᾽ ἐϊξορμιάν εἰς πύπα: κἀν παλιν δξρη, 
Σ αν οὐννμιϊτα ἐδ η δος. γϑφ σὰ. 

Α δέασοτιν. 

Ω, μιβοείου μοι τ ραϑεὶς τόμον ἡλιόδωρε, 

Κ αἰ τεία μοι κεροίσεις ὠμοξοφότερα, 

Εὐθὺ καζακλυζς Ἐχιχραμμασίν. εἰ δ᾽ ἀἰσεζύήσας 

Β εξρωχειν αἰνὰ (δοιοῦ “ἣν Εἰστὸ τεινακρίας, 

Βύλομ᾽ ἁπαξρὸς κῶ μια, γόων. εἰ σγ᾽ ἔς Ὁ κῦμα. 

Ὲ γεν μοιχραὶ, Σ᾽ ας εἰς δ᾽ φρέα με βάλε. 

Αδυ λον. 

Τ᾿ ὠφέλησας τἰω πόλιν οἤχοις γράφων, 

Χ ρυσὸν ζοσϑηον λα μίξαίων βλασφημίας, 
Π ὡλωδ ἰαμζοις ὡς ἔλαγον ἔμιπορος; 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΟΥ ασϑὸς τὸν εἰπόντα, Εἰ μὴ πό- 
«να. δικὴ γγρυσὸν αἀπεςρέφετο. 

Π αρϑάνος δ) πατέρᾳα. διχη, τρέσξφοφι πολήων, 

Ο ὐτὸν ἐἰν δὐσεξίν γουσὸν Ὀἰποφρέφεται, 

Αλλα χαὶ «αὐτὰ τάλαντα διος παίγουσα τελέοϑη, 

Οἵσι ζᾳλαϊὶ δὺς πόρτα γόμον βιότου. 

Κι αἱ τῦτε ὃν γούσφα πατὴρ ἐτίταινε τάλαντα, 

Εἰ μὴ ὁμιηρείων ὀξελοίδου χαρίτων. 

ΕΙΣ ΠΛΟΙ͂Α, κα μαΐ 
ΛΟΥΚΙΛΛΙΟΥ͂. 

Ο ἑζῦι δίόφαντε τὰ κύματα πόρτα δέχονται, 

Κα οἱ ὁ θυρίδων ὠκεανὸς φέρετοι. 

Δ ελφίνων σ᾽ αἴδμι χαὶ γηρέος αἱ [λοι οἱ τέκνα, 

Εντῳ πλοίῳ σῳ νηχόνϑιυα. βλέπεται. 

Αν σὴ αἰαμείνωνϑυ ζώχα πλϑὺσῳ χαὶ τὶς οὖ ἡμῖν. 
Ο ὑδὲ γᾺ ὅφην ὕδωρ Οὐκ ἔτι πα ήῥῃ 
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Ἰού ἀυττ. 
Εἰς πέλαγος πλέρυϑι δ ονύσιε, χαὶ γεγέμιφαι 

Τ᾿ ὁ πλοῖον πϑρωτὸς πϑρυταιχόλεν πελαΐρες. 

Α ντλόται γ᾽ ἀδρίας τυῤῥζεθιχϑς ἰςριχϑς ἄγων, 

Ο ὑ πλοῖον "πηγὴ σὴ ὠκεα οί ξυλίνη. 

Ο πλίζου χόῆσαρ, δ) ονύσιος ἐ τς ἤδη, 

Οὐκ ἔτιναυκληρῷν, διαὶ οι λϑίοσοχρ ατεῖν. 

ΒΙΑΝΟΡΟΣ. 

Τὸ σκάφος α βυϑὺς εἷλε ε{τολο βυλίοε »ὺ ἔπλωσι). 

Ο ἐδὲ νότος" σῷ 9 νότου σγ ὦλετο χαὶ πελάγά,ς. 

Η ὃν ὙῬ μιν ἅπασαν ἔχι ζυχαὶ οομφωδεῖσοιν 

Η λέφον πεύκης τῇ λι)νὴ νοτίδε 
Πίοσο γ᾽ αὐβθ εροϑτίσαι πυρὸς φλογί, Ἐϑρὶ πιςὴν 

Ἔ δυχομδμίωυ, »γοη δεῖζεν οὐπιςοτέρζευ. 

ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂ ϑεηαλοῦ. 

Ε ἶχε φίλων λέμεζον Οτήειλον, ν᾽ οὖν ἐχείγω 

Σ Ἢ συσὲ ζεις αὐτὸς ἰσως δυυύατει,. 

Ο εὔομῶ νὴ μόνον ζῶ (᾿ τήφιχος᾽ οἱ γ᾽ ἔχιξαντες, 

Ἑ σλέον ἢ ἢ αὶ γῶῦ, ἤωβα πδρσεφογίωο. 

ΛΟΥΚΙΔΛΑΧΤΙΟΥ͂. 

Ἑ κ ποίων ἔταμες ὅ)ονύσιε τα ξύλα ζαῦτα 

ΔΛ αζομιαΐν, ποίων Θ᾽ σκαίφος 64) μύλων; Δ, 

ΕἾ ὃ ἐγώ τἰνοω, μολίξου “γμος,οὐ δυος ΓΙᾺ ἰ 

- Ἢ ἐλώτης: “μικρού ῥιζ, δολέ τοὶ κούτω. 

Κα τύχον, ὀζαπύνς ἔ ἔσεται λίϑος. εἶτα Ὁ χεῖδϑν, 

Τ φοψά μ᾽ ὡς νιδξζο δρᾶμα (ἀ ρὸν μδηίταν. 

ΕΙΒ55 αὐ ΕΒ ΜΕΙΣΣ: 

ΤΥ 
παλλάδά. 

Τ ἐκρὸν αὐαιδείης, οἰ μαι ϑέςατε, ρέμμα μοδίης, 

“: ἰπε τί βροϑύν, μυνδὲν Ἐχεφαμϑρος, 

Ε ̓ ν ̓2ξαμματίχοϊο, ὁ πλατωνικϑς᾽ αὐ ̓πλατῶνγος 

Δό σγματά τίς ζηή,γεαμματικὸς σὺ σὺ πείλν. : 
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Ἐξ ἑτέρου φϑυγης Ἐχὶ “αύτερον' οὐτε δὲ τεχγῶω 

Ο ἴοϑα, : γξαριμιαπίκην,οὗτε “πλατώῶνιχϑε εἰ. 
Παύτα ( οἴϑω λέγφο ἀτελὴς δ᾽ ἐν πᾶσιν ᾿π χά 
Ε δυόψϑρος πότων, οὐ τῖν ἔχφοῖς 

ἜΓΣ  ΠΟΝΉΡΟΥΣ, Ὁ ως 
ΑΜΜΙΑΝΟΥ͂. 

Ἑ ἴη σοι τ᾿ γὴς χϑυφη κόνις οἰκ δὲ νέουθγε, 
Οφρα σε ῥηϊδίως ἐϊξερύσωσι κύνες. 

Τοῦ αὐτφ,. 

Θ ἀῆον ποιήσῃ μέλι αήϑειρος, ἢ γαΐλα. κωγων, 

Η σύ τὶ ποιήσῃς, σκορπίος ὦ ὧν καὐγαον. 

Οὔτε γὉ αὐτὸς ἑ ἑκων τὶ ἢ ποις, οὔτ᾽ ἄλλον ἀφίης, 
Ω ς ἀςὴρ χρογιχϑς πᾶσιν αἰπελθύνϑρος, 

Το αὐτν. 
Μητέρᾳ ηἰς »τατερ᾽ ὀήνος ἀπέκἼανεν,ὀνν ος ἀδελφον' 

Π ολλιανος ζοες τεᾷς, προς Ἔστι ̓ οἰδέποδὸς. 

Το ἀὐτν. 
Ο Με ποθ᾽ καὶ ποδαγρα τὸν ἑαυτῆς ἀξιον δὅρεν, 

. Οὐποδα ρῶν κσεὸ ἐμ ἄξιον ἑὦ ἑκατὸν. 

Τού αὐτν; 
Νυλθμεδοί ἀφδων δυο, γραμματα εἶχε τοὶ ὡρῶτα, 

Α ξιος εἶ Ἷ πολλῶν ρα πσολφπορϑύων. 

0 οἱ ἀυτΨ. 

Θηρίον εἶ ,χὔναὰ »φαϊμιμια, ὁ αὐθρωπος φζρα γρώμμμα, 

Α ξιος εἶ πολλων, ὦ ̓ «οὶ γξάμμα γφαφν. 

ΚΑΛΛΙΟΥ͂ Φργείου. 

Α ἰεὶ ϑηείον ἤαϑα πολύκριτε" γε δὲ πεπωκώς, 

Ε ξαπίνης ἔθου λυοσομόμές ᾳ καχϑν. 

Αἰεί μοι δοκέφς κακὸς ἔμμμεγα;.οἶγος ἐλέϊ 

Ὑ ὃν οπον᾿ Οὐκ ἐγμου γε κακὸς, δλλ ἐφαβης. 

ΔΗΜΟΔΟΚΟΥ͂. 

Κ αὐ τοδὲ δὲ μαδόχου,χίοι κακοί"ς ὑχ ὁ "ϑὺ ὃς σ᾽ ὁ, 

ΤΠ αὐτες πλίκὺ παδοκλεοῖς πσδοχλέης ὃ χίος. 
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Τού ἰὐτῦ. ΤΑΙ, 

Καπιυώδυκην πότ᾽ ἐχιδγα κοικῆ ϑούκενϑηγαὶ ἡ αὐτὴ 
Κ ῴτϑανε γά)σα νϑῥη δ μιοιτος ἰοξ ὅλου. ; 

Τού τύ. 

Καπατὰ δέχαι, φαῦλοι νυ ἀεἴ ζώνης δὲ τυχόντες, 
ᾧ αὐλότεροι" κέρδοες σ᾽ ἐἕεκοι, φαυ λότατοι- 

Ην σή ἀρᾳ δὲς καὶ τείς μεγαίλης δραζων) ὠπήνης, 
Δ ἡ τότε γίγνονται Φαυλεπιφαυλότατοι. 

Μ ἡ,λίτομιψι βασιλείϊ μυὴ πετρακις, φεᾳ. μὴ αὖτὶς 

Κ ὄσίκος ὄλι λύση κουπασαδοχιζὸ 06. Υ 

ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ. 

Ἑ ἱπέ μοι εἰρουϑύῳ κυ λζεύιε πῶς κωτέδεουε 

Λ ολλιαγού ψυχὴ δῶμα Ὁ φερσεφονης. 

Θ αὖμα μϑὺ,εἰ σι-γῶσοι γτυχον δὲ τὶ χαὶ σὲ διδασκᾷν 

Η ϑκλε: φεύ, κείνου χαὶ νέκων αὐτιαίσαι.. 

Αδέασοτον. 

Δ αμαηϑραν,κϑὴ λοιμῶν, ἰσϑψηφόν τὶς αἰκϑύσοις, 

Ε ςησ᾽ αἰ μιφοτέρων τὸν ὅ9πον ὧν χανόγος. 

Εἰς Ὁ μέρος δὲ κοιϑείλχετ᾽ αὐ λκυοϑὲν Ὁ ταύλαντον 

Δ αμάᾶφϑεφυ, λοιμὸν σ᾽ δῦρεν ἐλαιφρότερθν. - 
ΑΝΤΙΟΧΟΥ. ᾧ 

Ῥυχίω μδὺ γράψαι χαλεπὸν, μορφζεῦ ὃ γδρωζξαι, 
᾽Ν «δ͵ ον ϑλ᾿ ἔχ! (ὶ Οὐμιπαλιν αἰμφότερφι. 

. Τῆς »ϑρ γὸ ψυχῆς Ὁ 2. ο'τροφον ἔξω ἄρουσα 
Εν ζοϊς φωγνονϑύοις καὶ φύσις εἰργαίσουτο" 

Τὸν σγ᾽ ἔχτ τὴς μορφῆς ϑυρυξον, αὶ σώματος ὕξδαν, 
Γ εἰς τὶς γρώψη, μυνσ; ἐσιδεῖν ἐθέλων; 

Το ως. 
Τ αἰης ὁκ γα λατῶν μηο)" αὐϑεα" ἣς δἰπὸ κόλπων, 

Αν,ϑεφπτων ὀλέτειρωι ἐβάννυες ἐξ λάίφησαν. 

ΕΙΣ ΟΡ ΗΝ, τοχρυ ας 
ΝΜΙΚΑΡΧΟΥ. 

Π ορδὺ; ὋἰποκΊεὐνᾳ πολλοις ἐἰδιέξοδὸς οὖσαι" 

Π ορδὴ χαὴ (4, τραυλὸν ἱᾷσαι μϑιρς. 

ἑ 
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Ο ὑκοιω εἰ σωζᾷ χοὴ “Εἰὐτοκλείνᾳ πάλι πορδν, 

Τ οἷς βασιλοῦσιν ἴσην πορδυχφ δεώαμιν. 

ΕΙΣ ΠΑΡΟΡΙΣΤΆΑΣ, χεῦ μεῖς 
ΑΜΜΙΑΝΟΥ͂. 

Κ αν μέγρις ἡφουολέοις φηλαΐν ἔλϑης “ϑλορίζων, 

Γῆς μέρος αὐ,ϑρωποις πᾶσιν ἴσον σε νϑμ4' 

Κ εἰσῃ “γ᾽ ἴρῳ ὁμοῖος, ἔγων ὀξολού πλέον οὐδὲν, 

ἙΕ ἰς πίω οὔκ ἔτι σὴν γὼ αὐαιλυόνϑμος. 

ἼΕΙΣ ΡΗΤΟΡΑΣ, κοὸ μοὶ 
ΛΟΥΚΙΛΛΙΟΥ. 

Χ οιοίδ)ον χαὴ (δοιεῦ ΟἸἰπολώλεκα, καὶ μίαν ἀγα, 

Ὡ ν χάριν εἴληφας μιοϑοΐελον νϑμέκλεις. 
Οὔτε δὲ μοι κοινὸν τὶ τσ ς ὁ, ϑρυαδϑ γε νται, 

Οὐτ᾽ εἰπαγω κλέτόμας ζοις "ἐἰπὸ ϑερμύπυλαν" 

Α λλα ασδὸὲς δυτυχίδου ἔχονϑυ κρίσιν" ὥςτε τί ποιᾷ 

ἘἙ γϑαδὲ μοὶ ξέρξης χαὺ λοικεδοὺ μόνιοι; 

Πλὴν καὶ μού μινηδϑητι νόμου γαρλν"ἢ μέγα κροίξω, 

Αλλα λέγᾳ κϑνεκλ᾽ οἄδλαξ Ὁ χοιρίδ9ν. 

Τοῦ αὐΐ. 

Οὐ δέχεται μᾶδχϑν τὸν ῥήτορα νεχρὸν ὁ πλούτων, 

Εἰπὼν, ξἰρκείτω κέρξερος ὧδὲ κύων. 

Εἰ ὩΝ δ πόύτως, ἰξίον »χαὶ ἢ μϑηίτωνι 

μδιηοποιντῇ, κοὴ ἡ ἀυτυῷ μδιέτω. 

Ο ἐν ρου χεῖρον ἔχω κακὸν ἀδφις  ἐλθῶν 

δὲ (ολοιχίζη ῥ βοῦφος ὃ »ξαμματῖκος. 

ΚΕΡΕΑΛΙΟΥ͂. 

Οὐ λέγφν τἴθάσημα ὺ ἐἰπηικα ῥήματα πέντε, 

Ἕ ὑζηλως δεν καὶ χαὶ Φερνίμια εμδιετάν. 

Ο ὑδὲ γϑεὶ καρχα!ρε, χα) ὃ εἰκοναᾷ, τὸ τε σιζ, 

Κ αἰκελάρυζε, λέγης, Δ) ϑυὺς ὁμῆρος ἔσν. 
Ν οι ὑποχεία ἵ, δὲ! Τοῖς γραμμιμασι,ὼ φφοίσιν αὐδῇ 

Εἶναι χϑινοτέραν, ὥςτε νοῷ ἃ λέγάς. 

Αδυλον. 

ἙΕ ἰκὼν καὶ σέξτου μϑηετᾷ, σεξτος δὲ σιωπὰ. 
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Ρ ἡτῶρ ζῶ εἰκών" ὁ δὲ ῥ ῥνυτωρ,εἶκϑνος εἰκών. 

ΑΒΒΙΑΝΟΥ͂. 

Ἑ χῆα (θλοικισμοις φλαϊκκῷ τῶ] ῥήτορι δῶρον 
Π ἔμψας, αὐτέλαθον πέντε ϑγοικϑσίοις. 

Κ' αἱνωῦ ψϑυ φησιν ζουτους Ξριϑμῷ σοι ἔπεμψα, 
Τ οὐ λοιποί δὲ μέτρῳ, ασδὸς κύωρον ἐρχόνϑρμος. 

Τού ἐυτύ. 
Ρ ἤτωρ ὀξαπίνης ὥσια, ἰτιχόρ' σεἰθδνἀπιρον: 

Καὶ τὸ τ᾽ ὦ ϑη6 Φαὴσ νει γέρονεν Θ᾽ τέρας. 

ΛΟΥΚΙΆΑΛΙΟΥ͂. 
Μηδὲ λᾳλαῖ ποοϑθὴν ἐσολοίκισε Φλοίκιχϑε ὁ ῥήτωρ. 

Κι αἰ μϑγων χαλφδὐδὺς ἐξωρξαρισε, 
Κ αἰ τῇ ν" ταὶ λοιποὶ (ολοικίζᾳ διανθοων. 

Κ ἀγὼ σγ᾽ αὐτὸν ἰδεῶν, ξύμια μου δέδεται. 

ΑΜΜΙΑΝΟΥ͂. 

Αρκάδικϑν τέίλον κατ᾽ οὐύπφιον Ἔςρκαδὲ δῶρον 
Ἑ βιμείηι ῥήτωρ δχεν οἰϑέευα ρα. 

Εἰ Ἴθι ῥήτωρ καπ' ογύπγιον, οἰσουϑῳ ἐρι ἐρμῆ 

“7 ὕψι», τὐρκείτω, κεν αἰϑζευαςορας. ̓ 

Τοί εὐτῦ. 
Εἰ βουλά τὸ τὸν στο δὰ διδοίξει βῥητοραι ἀλσοςο 

Ὡς οὗτοι πλϑτες γρώμριατα μυὴ μαϑέτω. 

Τοῦ αὐτῦ. 
Ρ μὰ μίϑῦρον ἰδὼν, αἰ τεθούμιασοι, τὸν βαρύγάλον, 
Τ ἐχνης βητορακῆς δαίμονα, λθυχοφορον. 

Τοῦ ἀὐτύ.. 

Α ὐπὸ ὁραῖσε μέδων τὸν ῥιοραι ̓Φεύ τ ω οδιμαι. 

Σ τειλόνϑμος σιγῶς; Οδεὲν ὁ μιοιότερον. 

Τού ἐστε. 
Ῥ ἡτορος ὡογ᾽ εἰκωγ"ὃ δὲ ῥήτωρ, ῥηήορος εἰκων. 
Κ αἱ πῶς; οὐ λαιλέᾳ. σρεῖὲν ὁμοιότερϑν. 

' Τ᾿ οὐ αὐτῦ. 
Πολλοί δεῖ, χαὴ σφὶν, καὶ πεὶς ν᾽ ἕκαςα, δικαςαὶ 

Α νδρες:χοὴ, λέγε δὴ) τὸν νόμον οὐνθούδὲ μοι, 
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Κα ζιυηὶ, χαὶ δ! χαὶ τεῆαραχοντα, αὶ ἀῆα, 

Σ χενψαίνϑμος" χαγτοι γὴ δια. χαὶ μιοὶ δία, 
Ρ ἡτῶρ δ) κρίταν, χαὶ ποι δία. πολλὰ λιδασκή. 

Γ' ρ9οϑησα γ᾽ ἀὐζὶς γρ φαθι, καὶ μὸν ἐπὶ. 
Τοί αυτν. 

Ν ἡπιε,πῶὼς σε λέλνϑε δίκης ζωο»ς, ὁ φνοέφς δὲ 

Α νδρασιν οὐχ, ὁσίοις ψῆφον ὀφφλομϑεΐω, 
Ῥ ἡτρὴ πιςευφς πυχινόζρονι, σῇ τε υϑμοινῇ, 

Π οικίλον αὐδύ σοι μῦϑον ἔχιςα μδρη, 

Ε λπίζᾳν σ᾽ ἐξεςγϑέμο σ᾽ σέκ οἶδεν αἱ μεῖνψαι 

Ἰ ἣς σὴς κλεμματικὴς πταλγνια φαιζασίης. 
Τού ἀὐτν,. 

Ρ ἡτοροι πρὸς δ͵ϑ δῶρον αἰὴρ δείλαιος απελθων, 

Η ρέτὸ μὸν Ὅίης ἀμφὶ δικα «σολίης. 

Ἡ μετέρη δεροίστουνα, Φύγλυ ποτέ" 1 δὲ τὶς ϑέρων, 

Α δλλοτθίζω τ᾿ ἐ λάτει λχιςαίμϑμος, 

Ζ ὀὗξεν ἑῷ ϑεροίποντι- τέχεν σ᾽ «ἰ τιν ποῦδεις ἐκείνῳ. 

Κι αἱ τίνι δουλόύᾳν εἰσὶ διχαι περι; 

Ο ς γ᾽ ὅτε μερμύεαξε,καὴ ἔδρακχε βίξλον ἑκαφην, 

Ἑ πεν ὄχι φρέψας γυρὸν ̓ἐχισκεώιον, 

Η σοὶ͵ ἢ τω ἑλοντὶ τεζ ̓λξαπαμαν αὐαΐκη 
Δ οὐλδϊῳ χείγοις ὧν χαΐξαν ἐξερέφ. 

Δ ίζεο «᾽ δὺ μϑυέοντα δὶκα «σὐλον' ὖψα οἢ Ὅσοίσῃ 

Ψ ἧφον δὐρφοτέρδευ͵ εἴγε δίχαια λέορ»ις. 

Τοίύ ἀυτῦ. 
Θ αὐ μον μοι ἔπεισιν ὅππως βυτὸς 62) σοφιςγς, 

Μ΄ τε Ἅθ)ον χϑινὸν, κοτε λογισμὸν ἔχων. 

Τού εἰντν, 

Θ ὧδϑον ἔζω λδυχοις χόρουχαις, τα ζωυοἰς τε χελώνας 

Ε ὑρῷν,ἢ δόχιμον ῥήτορι κουτι πὰ δύχην. 

Χ προ τὰ χδυ ᾽ Σ ἘῈΙ- 
σματα, χε μῖὸ 

Αδέασοτον. 

Ἡ ϑηλον αὐ σγλουτεῖν εἰς πλούσιος ζεὼ ποτε Χροῖστϑ; 

Καὶ ̓ βασιλάῖς 1) τῇ τὴς μεγαίλης οἰσίης" 
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Α λλ᾿ ὅταν ἐμι  λέψω νικοίνορφι τὸν (ϑρφπνοῦν, 

Κ αἱ γναΐ σοῦ: τί ποιῇ φ,ιτατὰ Γλωοσόχομα, 

Α κίζώ που παίοτας, ἢ τῆς κοτύλαις αἰ ποίρέξας, 

Τ δὼ ἀσίαν πωλαΐ πσοὸς μμύρφι καὶ φεφαμοις. 

ΝΙΚΑΡΧΟΥ. 

Ο ὑδεὶς πἰοὶ ἰδίζωυ στευεχῶς ἀϑθίδομε γωυάγᾳα, 

Α ἰνᾷν ἐν ψυχῆς τερπόνϑιος δυιύαταιρ. 
Οὕτως καὶ φυσις 66] φιλόκγισος, ἀλλότοιος χρώς: 
Κα ̓ ζωτεί δίϑλου τίου ξενοκυςαπα τίου. 

Αδέασοτον. 

Μ΄ μεύφᾳι, μιὴ φεφαλοις λιδῦαις φήλαισι λϑρίζου, 

Μηδὲ το πῦρ φλέξης: εἰς κενὸν ἡ δοιππλρη. 

Ζ ὧντί μοι εἴτ ϑέλῴς, γαδλσοη" τεφρζω : 5. μεθύσκων, 

ΓΠ ηλὸ ποιήσᾳς, κοὐ ὁ φχγων τίεται. 

ΛΕΩΝΙΔΟΥ. 

Μήπαλι μοι μα δϑρπον,ῦτ᾽ ἐκ ἔτι γαςίρᾳ πείθω, 

Οὐϑατα, χαὶ χρίρων μὰ τίϑᾳ τεμμιοΐχι. 

Ο ὑδὲ γέ ἐρρρπόνισι μα σαύχειυ ὄμμιξρος ἀχαιρος 

ΣΧ ρησιμιος, οὐ γαύταις εἶν λινϑμι ζέφυρϑε. 

' ΑΛΚΑΤΙΟΥ. 

Π ίομαι ὦ λζωαχε πολὺ πλέον ἡ πίε κύκλῶψ, 

Ν ἡδζω αὐδρο, μέων σηλησεύμϑρος κρεαίων. 
ΠΙι ἀνα ὡς ὄφελϑν τὰ ὩΣ [καϑον ἐϑροδεόραξας, 

Β ρέγμα Φιλιπαπίης ἀξέπιον κεφαλῆς. 

Ο «εὑὲ ἑτωιρείοιο -Ρὰ ΧρΉΤΤΘΑ Φόνοιο 

Γ ϑυσουτ᾽, οὖ ἀκρήτῳ φάρμακα χευαίμϑρος. 

ΑΒΒΙΑΝΟΥ. 

Ε θὲς ἘχῚ ξενίαν κλινϑεὶς ὅτε χαιο9ς ὕπγου μϑϊ, 

Τ υλν ἐπεκλίνιϑζωυ γορορνος ἡ γιόξης, 
Ἡ ν συξβεὶς αϑρ ὕφυνεν,ἀπέωρισε σἹ ἡἰπελεχήσας. 

Εκ Ὕι λατομιών ἤγαδῳ εἰς τὸ «εόκλου. 
Ἑ ξ ἧς εἰ μὴ ,9 5 Ἴον ἐπηλιϑίωυ, πελκος αὔ μοι 

Τ κὸ τύλίζωυ φήλζωυ ἢ (ϑρϑν εἰργοίσουτο. 
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ΟΣΥΡΑΤΩΝΟΣ. 

Καὶ πίνο χαὶ τέρπου δ μόχρ τες" ὶ γὸ ἐς αἰεὶ 0. 
Ἷ, εκ ΚΕΝ αἰεὶ τέρψιος ἐξέμεϑοι. 

Καὶ φεφανοις κεφάγαὶς πυχαισώμεεϑει, ὃ μιδρίσωμϑῳ 
Α  ὑτοιοαρὶν τύμθοις (τα φερῳ ἑ ἑπέρρες, 

Ν μὸ εὖ ἐμοὶ πιέτω μϑου Ὡ πλέον ὁ ὀςεα τα μα, 

ἘΝ ἐχρα δὲ δοί κα Δίων αὐτὰ καζοικλυσωτω. 

ΑΝ ΤΙ τΡΟΥ ϑεηαλϑό. 

ᾧ 8..γεθ᾽ ὅσοι λέκχας, ἢ λοφνίδας,ἢ και μισήναρ, 
Α δέτε, πο τῶν φῦλον ἀχανλολεγαν' 

Οἵ τ᾽ ἐπέων κόδμκον λέλίγυσμένο, ἰσκύσαιγτες, : 

Κ ρώυης ἐἶ ἢ ἱερᾷ ς ἄϑετε Χιτὸν ὑϑὰρ. 

Σ, ἡμέρϑν θὴς χιλέχοις χϑὶ ̓ ς σενος Σ μῶν ὁ ἀήρτυ 

"Ἢ πένδὲ δ" ὁ χρη Ρ οὐ δὲ πχθ᾽ ὑσδροπύτας. 

Τοῦ αὐτν,. 

ἰῷ) ἑλικώ): ̓βοιῶπέ, συ κϑὲ ποτε πολλαΐχις ὕδωρ. 

Εὐ ὑεπες ὧκ πνγέων ἔδλυσεις ἡσίφω", 

Νωὼ “γ᾽ ὑἡμὰν ἔθ᾽ ἐ χοῦρος ὁμώνυμος αὔσονα ξαὐκιχον 
Ο ἠογχοᾷ χρζωυης ἐΐξ αἰ μεραμινοτέρης., 

ΓΒ τλοίμιόυ “7 ἢ ἔγωγε πιῷ ῬΑ οβνης κύπελλον 

ἜΡΕ ν μόνον, ἢ ̓ωὐδα σιδ χίλια πηγᾷ σίδὸρ, Μ 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΔΟΥ. 

Ὑαρω ὦ ὠἑτῶρε, ὦ δὲ σχυφὸς ἀνζ' βιὰ στ' 

Ε γφέο, μὴ τέρπου μοιθαδη μϑλέτγ:.. ( 
Μ ἡ φείσρ δίῥδωρε' λοίξᾳ9ς σὴ ἐς αν ὀλιοϑῶν, 
ΑΘ: Ἐχὶ σφόλερού ζωροπότει φΡναιτος. 

Ἐσσεθ ὅτ᾽ α ̓πρροῦς, πολι γξύνος ϑιλὰ τ ἐπείο»υ" 

Η πολιὺὴ χροταφων ἁτῆεται καὶ ἡμετερῶν. ἢ 

ΑΡΓΕΝ τι ρον οὐσν ᾿ 

ΡΣ ὀμομα αἰχρήτῳ μιεμεθυσμέγοςιδλλα ἧς ὅξα. 

Σ ὡσῇ μ᾽ ἐκ βρϑμίου γϑα σειλδυόμδοον; 
Ὡς ἄδικον ϑείν βΐ ρον οθ᾽ οἰώεχεν αἰ τὸς ἐγώσε 

Β ἀκιχέ φέρων, τοὺ σῦ ζύμπαλι αὐ φέροροι. 



 ΣΡῚ ΓΙ ΤΠ ΎΥ ῸῪΣΡ 

-4. .ΑΝΘ Ολι ΔΙᾺ ᾧ. ΕΠΊΓΡ. 

ΓᾺΑΝΤΙΡΑΤΡΟΥ. 

Οὐ μοι πλιηϊάδων Φοξερὴ δύσις, Γὐυδὲ θαιλοίοσης 

Ο ρνύνϑμον ξυφέλῳ κῦ μα αἰδέσχοπέλῳ, 

Ο ἐσὴ ὅταν εἰφραπίν μέγας θρανόρ' ὡς κακὸν αἴδρα, 

Τ ἀρ(εΐ καὶ μύϑων μνήμογνας ἀν ρνκλς Ὁ 
ΟΝΈΣΤΟΥ. 

Μ ούδης γουϑεσίζευ Φιλοπαιγμμονος ὅῥρετο βιμῶς, 

Ὡ, σικῶ ὡν, εἰν σοὶ κῶμον ἀγων χαράτων. 

Δδη ἐγὸ ἔλείον ἐχά ἰλυχερωώτατοι,ἔν τε Ἄρη 

Κι ἐντρον. χω » μεθύων αἰφὸν ἐσωφ οφνισεγ' 

ΦΙΑΙΡΓΙΟΥ. 

ΔΛ αϑριον ἑρπησιν σχϑ λὶὸν πύδοι χιοσὲ ἐκεί, 

Α [ἧς τίω βερμίου βοττυόπαιδαι χαίειν. 

Δ ἐσμεῖς σ᾽ οὐχ ἡμαξ, ὀλέχεις δὲ σεοτίς δέ Ελϑίτο 

Κι ον ἔχε χροταῷοις, μι ἠ κεξροίσειᾳ βοϑυτον, 

ὈΝΈΣΤΟΥ. 

Ἁ ὑτυϑελὴς ἥδιςος ἀεὶ πότος. ὃς δέκ᾽ αἰαίδῃ, 

Ὕ Θραφῆς οἱ οἴνῳ τ᾽ δε 1 χαὶ οἰνοπότη. 

Τ ὦ «δι γὸ γούη (πξοχές χρύφα: τὸν ἫΝ ὑπὸ- αὐῃ 

ε}ν ολλαῖκι ὥσδὸς λυϑνς} ἤγαγε πικρὸν ὕδωρ. 

ΤΠουὐλυἐϑεῖς γαϊδοιτε" Φ ἕὰ ὁπτσῦσον ἡδῸ ποιϑίεσαι 

Μ ἐτρον, ἐμοὶ πείσης ἀμ Νἢ δὐφ οοσξέμης: 

ΑΥ̓ΤΟΜΕΈΔΟΝΤῸΣ κυζικηνού. 
Α νεϑοδνποι, δείλυης ὅτ᾽ ἐχίνουϑι" ζῶ δὲ ϑμητει 

ο ρεϑος, ἐπ ̓ δλλήλουροῆρες ἐλτασθη : 

: ΑΝ ΑΚΡΈΟΝΤΟΣ. ὡὰ 

οὐμε δι! ύ, δ: κεροἤμον. 

ὧν οὐ σωρδιὼν αὐακῆος" πο έμμ. 

Ο ὔθ᾽ αἱρέφ με γευσὸς, 
ὃ ὖδὲ φϑοναῖ ̓πικϑται ᾿ ἡ 

Ἐ μοὶ ἐδ: γμμυύξθιοιν. Νδυὐδλονα αγα 
Κ «ταξρέχψ ὑσύγζευ," κα ἡ νενλιδορν ᾿ 

Ἑ μοὶ μδιᾳ ῥόδοισι δ.» : ιν 

Κιαζῳ τἐφῷν κούρδυα.. ἐμ 



ἩἸΒ15.λ. ΔΕΥΤΕΡΌΝ. Ἰδὲ 
Το σήμνρονμδίᾳμον, ΟΜ ἘΝ 
Τὸσὶ αὔφλον τίς οἶδε, 

Τοῦ εἰὐττ. 

Τὸ ΞΡ γυρον ορδοσαις 
Ἡ φαχξέ μοι ποίησον, 
" ανοπτλίαν αϑὺ οὐχί" 

(Τ ἱ (γὸ μεζχαησι κάμοΐ) 

Π οτήσκον δὲ χοῖλον 

Ο σον δεωώη ββαϑυνον. 

Τ' οἱᾳ δὲ μοι κατ᾽ αὐτο 
Μ΄ ογ, ἄςρα, μι) εἱμαξας, 

Μή ςυγρὸν ὡφίωνα: 

Αλλ᾽ ἀμπέλοις 'χ λοώσοις, 

Κι αἱ βότρυας νη ὥνζε, 
Σ ὁ τῷ καλῷ λυαίῳ. 

παλλαδα: 

Γ ἡρφιλέον με γοιυάϊκες ὀἰσοσκωτήοισι, λέρρυσου 

Εἰς χοζηοπῆρον δρᾷν λείνψορμον ἡλιχίως. 

Αλλ᾽ ἐγὼ εἰ λϑυχαξ φορέω τείχας, εἶπε μϑιώνας, 

Οὐκ ἀλέγω, βιότου “εὶς πέλος ἐ ἐρχόνδυον. 

Ἑ ὑδδμοις δὲ μιύρϑισι χαὴ δύπετα λοις φεφαίοισι, 

Καὶ βεοϑμίῳ παύω φρογτίδευς δ;ογα λέας. 

Τού αὐτν. 

Δ ὃς πιέφν, ἵνα βαἰκιχος διἰποσκεδασηε μεείμινα, 

Ρηγνυμϑμας καϑοιρῶς θυυαίλοις φιαίλαις. 

Αδινλον. 

Π ἵγε,χαὶ θφραίνου. αἱ ὃ αὔειον,᾿ πη μῶλον, 

Ο ὑδεὶς γεγνωσκᾷ, μὴ πεέχε, μῆχοπια. 

Ὡς δεώασαι χάρισαι μμεταῖδος, φάγε, ϑιητοὶ λογίζε, 
Τὸ ̓ ζν τῷ μὴ ὧν συὐὐενὶν ὁ ὅλῶς ἐπέχά. 

ΟΠ αξὸ ὁ βίορζοιόεδε, ῥοπν μῦγον αὐ πϑεϑλοίξη τἶσ' 

ΑΥ δὲ ϑοίγο,ὑτέρε πλύτα σὺ σγ σϑεδ ἔχ. 
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ΑΤΑΘΙΟΥ͂ φολαρῖκού. 

Γ᾽ ἀφέρα υϑὺ σεσούλαικΊοϑϑων δ ώδει βακχῷ 
Ο ἰνοπίων, ξυιστης σ᾽, οὔκ ἀπέθηκε δέστας" 

Αλλ᾽ ἔπη τὶ δεψώων, ἰδίη κατεμέμφετο χἐεὶ 

Ως Ὄσπὸκρητῆρος μηδὸ αἰφυοσα »ϑρη. 
Ο ἐδὲ γέοι ῥέϊχοισιρρὸὶ οὐ αϑένος οὐ)" Ἔσι ̓ βιιθμοδ 

ἣς αβκύλιχας γνῶναι ς ἔπι πινουϑμας. ; 
Π γε γέρον, χαὶ ἡ ζυλ ματίω σἹγ “ρα )εῖος ὅμῆθος 

Τ᾿ εἰρεοϑει πολιζωὺ εκ, νεότητος ἔφη, 
ΜΑΚΕΔΟΝΊΤΟΥ: 

Η ὅπλον οὐ χευσόν τε χαὴ ἀςεα ἑκυεία γαφὴξ, 

Ο ων ὅσοι ὩΣ δίξαξ εἶπεν δμκῆρος ἔχψν, 

Αλλ᾽ἵα μοι δ ο᾽χόξοστυ κολιξ βλύσσειε λυαίῷ, 

Χ είλεος ἀξνάω γαματῖ λουονϑύου, 

Κ αἱ γϑαραῖν σεωυέπινε φίλων χοο9" οἱ δὲ κὐβ οσοὶ 
Ἁ νέρες ἐργατίναι κούμνον ἐφ᾽ ἡμμερίσιν. 

Ο ὕτος ἐμοὶ πολὲς ὅλον, αἰεὶ φίλος" οὐοη᾽ ἀλεγίζω 

Τ ω, “γυσέων ὑπάτων, τίω φιαίλζων κατέχων. 

Τού αὐτο, 
Χ ανδὸπόται, βαᾳλῆ ο5 ἀεβλητῆρες ἰάκιχου, 

Ε ἬΝ κυπελλομμοχου σήσονϑυ εἰλαπίνηέ, 

Ι κάρίου ασένδοντες ἀφ4δεα δῶροι λυαίοῦ. 
Α δλοισιν μελέτω ποιπηπολέμοϊδ γέροι, 

Ε χε βόες, χαὶ ροτρα, αὶ ἱςοξοόίς καὶ ἐχέτλη, 

Καὶ σαύχυε,αἶρπει ὑϑῥηϑ ἰγνία, Φερσεφόνης. 

ΕἾ ποτε δὲ σομάπεοσι βάᾷν τίνα. βρῶσιν αὐαίκη; 

Α ςαφὶς οἰνοποταίς Ῥχιος αὶ βόϑμίου. 

ΠΛΥΛΟΥ͂ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ, 
Σ πείσουϑμ οἰνοποτῆρες ἔγοσιλίωτι λῦαἰω, 
Ὡ σονὃν αἰδροφόνον Φεοντίδοι πος φιάλαις. 

Σ ἴοδκῳ συ ἀγραυλος αὐήρ βαρύμρηξο: ἰάρρι 

κῃ ἀφρι ἡ μδιαιμιπέπλου μμυτέραι Φερσεφόνης: 

Ταυροφόνων ΓᾺ αἰμέγαρτοι ὼ τὸ αὐ μια λέων κρέα, δόρπτων. 

Θ υρσὶ χαὶ οἰωνοῖς ἐς λείψουϑῳ ὡμοξόρφιδ. 
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Ο-ςία γ᾽ αὖ ὁ γεπόδων ζαμεσίγ ξρα χείλεσι φωτῶν 

Εἰξάτω οἷς ἀΐδης φίλτερος ἠελίου. 
Η μἷν ογ᾿ ὀλξιόδωρον ἀεὶ μίθυ,χαὴ βόσις ἔτω 

Κι αἱ ποτον" αμίξ ρφσίζωυ σγ ἄλλος ἔχῳ ἐϑελοι. 

Ἐπ αν πϑουύναῆν. 
Χ ϑιζὸν ἐ ἐμοὶ γοσέογτὶ πϑριςατο διυιὸς αὐήρ 

Τήξος, δεπαων νέκαρ ἀπειπάμδμος: 

Ε ἶπε ογ ὕδωρ πίνῳν αἰεμώλιοε' οὐσγ" ἐδιδοοθν 
Ο ἥινϑμος μερόπων οἶνον ὅμμηοος ἔφη. 

παΑαλλαδάς 

Π᾿ ὥσι ϑανάν μερόπεοσιν ὀφείλεται, εἶδ τὶς αν 
Α ὕδμκον εἰ ζησῃ, ϑνητὸς ἔχιςα ψϑνος. 

Τϑτ (α φως αὐιϑεφπεμαῦϑων, δύφραννε σεαυτὸν, 

Ληϑάωυ τῷ ϑαναάτου τὸν (βφϑμίον κατέχων. 

Τ έρπεο, καὶ σκίρται, τὸν ἐφνμέρκον βίον ἑλκων; 

Τ ἀλλα ὃ πϑύτα τύχν ποδάγματα δὸς διέπειν. 
ξα 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΟΥ͂ ὕπατου. 

Α νέρες οἷσι μένω λεν αἰστύήμονος ὑργια βαΐκ χου, 
Ε λπίην ἡ μερίδων ῥίψατε τίεὺ στενίζω;. 

Α ὑτὰρ ἐμοὶ κρητὴρ νυ ξοὶ δέπας ἀ δὰ δὲ, λζωυός, 

Α 'χι πίλος,λιχϑ ̓ ς ἐγνόγον δἰ φρφσεζοης. 

Α ὑτίκα οἹ ἡμετέροιο: πιὼν χρητῆροι λυαιδῃ, 

Π αἰσὶ κϑϑάφρα!» 'ς μἴργα νϑέᾷν ἐθέλω. 

Οὐζομέω 3, ϑαλαοτθν αἰμείλιχον, ΟΣ εἰς χεραυύγοίς, 

Γ κὸν ὠταρξητου θαίσος ἔγων ὁοομιίοῦ. 

ΑΤΑΘΙΟΥ οΟλαοΙχοΌ. 

Η μεῖς μϑὲ πατέοντες ἀπείρονα καρπὸν ἰάκιχου, 

Αμμιγα βακιχευτίωὼ ῥυθμὸν αὐεπλέχουϑυ- 

Η δ᾿, ογ᾽ ἄασετον οἶδμα πδηϑὰ οἷα δὲ λέμμζοι, 
Κ σσυξια [λυχερών μεθ᾽ χα ἡ αν ΜΕ 

Ο ἵσῳ Ῥρυοσαδυοι, γέδίον ποτὸν ἕο δι ἡδὲ; 

Θ ερεδυγηϊαδων οὐ μάλα. δοσανϑυοι., 

Ηϑ 5. κα λἧ ποτὶ λζωυον αἰ πυρκυύπηουσαι ῥοδϑδυϑη 

Μ αΡ ἐἷρυγῇ καλλοις νᾶμα χρτη [λαΐδεν. 

ΤῊ... 
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ΤΠ αὐτῶν τι ἐκ δεδόνδωυτα γα] Φρώνεο, συ τῆ τὶς ἡμέων 

Ἡ εν ὃς οὐ ̓ βακχῷ δοίμιγατο χαὶ παφίν. 

ἐς λημονες' ΩΝ ὁ εἶπε “καὶ ποσὶν ἀφϑονος ἡ μἷν, 

Ἱ ὺς δγ ὐρ᾽ αἰ ἐλπτωρη μϑεοῖον ἐποιζοόμέϑου. 

Αδυλον, οἱδὲ παλλΑδά. 

Ο ὑδὲν αἱ εδρτήσεις, "λνόμέωυ τα με τεχόντων" 
Τ᾽ εννηϑεὶς σ᾽ ὁ τάλας ἔρχομαι εἰς ὔδωυ. 

Ω, μίξις ϑϑμεαῖν ϑαινα τηφφόροε᾽ ὦ μοι αὐαίίκης. 

Η με πυξϑοπελοιση τω ςυγοῷ θανάτῳ: 
Οὐδὲν ἐὼν, γγνόμεην- ποίλιν ἔοσο μι! ὡς παρος, Πδτἰεν. 

Ὁ ὑδὲν χαὶ μηδὲν ΠΥ μκερόττων Ὁ ρος" 3 

ΛΔ οἰπὸ ἐπὶ Φ κύπελλον Ἐϊποσί λίθωσο, ἑτεῶρό, 

Κι αὐ λύπης ληνϑζευ τὸν βϑοϑευμίον πὕρεχε. 

ΑΡΓΕΝΤΑΡΙΟΥ. 

Α ρχαύν στεύδηπνγε, κοι πηλοῦ μέτρα, Φιλξβσαι, 

Ἐν ὑλάλθ, “ρηύγληως, δἴξομεε, μαιχροφαρυξ, 
Α ἰενέ μμῆα πενίης βεκχυσύμιξολε, μιυειλάγευε, 
Η λϑεςὸ Ἅμως π: ̓ἐμζὼ χειρῷ ποτε χεύιος. 

ΑἸθ᾽ ὄφελες χαὶ ἀμικος αὐυμιφφυτὸς τε πέρφνα), 

Α φθόρος, εἰς χϑύρη τατδϑὃς πόσιν ὀργονδρη. 
Αδυλον. 

Ἴ αὐτὰδλος ΟΣ ϑὲν ἐποω γε" τινα οσο νϑύων "ὃ ὑξρῦων 

Κ «ρπὸρ ,ἷρ κεφόιῆς αὐτὸν ἔφϑυγε φυτῶν" 

Καὶ [3.9 το ῥοφὴς χεγφημϑρος, ἡ ον ἐδιψα. 

Ἑ ἰδὲ χαὴ ἡ ἔπωνν σῦκα πεπουνόνδμα, 

Καὶ βραξίλοις, ἢ μῆλα, τί πηλίχϑν αἰδραῖσι γέ-- 

Δ ἡψος στο »χλωρεὖν γί γίγϑεται αἰκροδρύων; (ψας 

Η μεῖς σὴ, ἐαϑίουδυ κεκλύμϑροι αἰλμυυροὶ πόρτα, 

Χ ἐννια, αὶ τυρϑες, γξωυὸς ὐλιςτὶ λίστη, 

Ορνα Καὶ μδοκα"μίαν “ἢ, Ἐχιπίνουϑῳ ἀὐζῖς" 

Γ' ἀοονδρ Οἰκοι σευ τόῤταλε πικρότερᾳι: 
Αδέασοτον.. 

Αἰ γεϑοόποις ὀλίᾳρς, μϑὺὸ ο᾽ πὰς γεόνος ὃν ποτε δηλοὶ 

Ζ ὥνϑιυ,κῆν πολιὸν γῆδοις ἅπασι αϑίν» 
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Τὴς σ᾽ ἀκ μῆς ἢ μᾶλλον. “τ᾽ ὃν χεῦνος ὦρλος ἡμῶν, 
Π αὐτα χύδῶων ἔξω, ψαλμὸς, ἔρως, αὐ ςπόσες. 

Χ 4μων ζοιούχεῦ εν, γήρως βα 694" σϑοδ δέκα, μιγωΐν 
εήσης ζοιαύτη σ᾽ ὁκ δέχετ᾽ ὀρχίπεδη. 

Αδέυλον, διθσε πα λλαδάᾶ. 

Τίς δόμον; πόλον εἰμί; τίνος χάριν ̓ λϑον,ὠπελϑεῖ. 
Π ὡἰς διώα μα] τὶ μαϑεῖν, μηδὲν ἔχιςαρϑρος; 

Ο ὑδὰν ἐων,γυέμζυ" παλιν ἔοσο κα! ὡς πτέρος να. 
Ο ὑδὲν καὶ μι» δὲν δ μερόπων Ὁ ρος. ὭΣ 

Α λλασύώ μοι βαϊκ χοιοφιλήϑονον Ἐγτευενῶ μα. 

Ἴϑπ ὙΣ ὅ21 καχϑ Φαΐμακον αἰτίδοτον. 

: ΝΙΚΑΡΧΟΥ͂. 

Ἑ ρμίαήοις, ἡ μὲν ἐφροϑίσιος Ἐξ χόας οἴνου 
Α ἰρων, ασδϑσχοο ας πένθος ἔϑνχε κιέγα. 

ΟἾνος χρὴ χόνζαυρῳν αἰ πώλεσεν,ὡς ὄφελεν δὲ 

Χ ὑμαζ'νιῶ σ᾽ ἡμεῖς πθτον αἰπτωλέσει νι. 
ΠΑΡΜΕΈΝΙΩΝΟΣ. 

Ο «τις ἔσω πυροις καταλαμιξα!ᾳ Οὐκ αἱ ορραζων, 

Κ είνου ἀμαλϑείας ἡὶ γενῆ ὅς χέρας. 

᾿ ἈΟΥΚΙΑΝΟΥ. 

Ὑ ὃν τῷ δεπναρίου νόμον οἰδαιτε σήμερον ὑμαΐ 
Α ὖλε καλαΐ χαμοῖς δόγικασι συμυποσίου. 

Οὐ μϑηοποιὸς ἐρᾷ καταχείυϑμος: ὅτε χήρεξάς, 

Οὐθ᾽ ἕξᾷς αὐτὸς ποραγματα γραμματίκοι. 
Ἀδυλον. 

Η ν ςέφατος πηωχὸς, ποῆς ἁμα"νιῦ ἢ Ὡροχόζας ̓ 

Γ᾿ λουύϊφ, χαὴ γελμητ᾽ δὐϑὺ φιλοςέφαγος, 
Τέωσαρα ῷ Ὡρώτῳ ςεφαίῳ κα λα γραμματα Ὡροσ' 

Ἑ ςαὶ σ᾽ εἰς ὥρας ἱπισοχρ ατίσταιδιας, (χις 

Η “ὁ πίω ασωτα ζω, δ) ονυσιοστγγαψοδωρ9ς" 

Ἐν γ᾽ ἀρορανομίῳ πλυτὶ μϑύῤᾳ φέφανος. 
Αδυλον. 

Ὁ κύμορϑν με λέρρεσι δοιήμονες αλέρες ἀφρων" 

Ε ἐμέ μϑρ,δλλ᾽ οὐ μοι τῦτο σέλδυχε μέλς, 

γ ΠῚ. 11. 
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Εἰς ἀϊδίου πϑύπεοσι κουταιξασις:εἰ δὲ τάχιον 

Η μμετέρη,μἰνῳ θίασον ἐποφόμεϑα. 

Π᾿ γωμϑι. χαὶ γὸ δὴ ἐτήτυμον, εἰς ὁδὰν ἱπτασὸς 

Ο ἵνς" ἐπεὶ πεζοῖς αἰτεαπὸς εἰς ἀϊδέω. 

Δ δνλον, 

ἸΠώντε ϑανὼν χείσγ κατέχων πύδος" σοὶ τὰ τερπγαὰὶ 

Ζ ωὴς,οὐση᾽ ἀραὶ Ὁ ἥΐμου. 

Ω στε λαίξων βακχου ᾧεὺ δέστως ἕλκε γεγηθὼς 

Κ με, καλλίςην οἱ ἰχας ἔγων αἴλοχον, 

Ἑ ἰ δὲ σοι αἰεύναπος φίλο νὸ γόος, ἰοϑι κλιεαν)ης 

Κ αὶ ζωῶν ἰϑώω τὸν βαϑὺν ὡς ἔμοδον. 

Αδυδον. 

Ἡ αὐωγῶ ἡϑοίεοσα πϑροπλί, Ῥξτολαγεύνος 

Αὐ ὑτη,χαὶ δροσερῶν εὖ». πετάλων φέφανος, 

Κ α] σϑτο φϑιυϑίοιο παϑϑαςίον ἱερὸν ὀςτεῶ, 

Ε ἱκεφαΐλου ψυχῆς Φρούρμον ἀκρότατον, 

Πῆγε, λέγ4 Ὁ [λύμμα καὶ ἔοϑιε, καὶ αὐθίκεισο 
Α νϑεα ζοιοῦτοι γιγν ἴθ᾽ ἐξαπίνης. 

Αδέασοτον. 

Ἑ αϑές μοι σεουέπινε γυωυὴ κεϊθὶ ὃς λθγος ἐῤῥᾷ 
Ο ὑχ ὑγιής" ποῦδὲς ,ϑιραὐσοτεΐζας κολιχάς. 

Αδυλον. 

Ἐ γῆ πιοιηχόνπεοσιν ἐπέρχονται λυκοίβανγπες 

Η δὸ μοι (ϑιότου οαζῴϑμαι σελίδες. 

Ξ' αϑἴσποις σεκουετὴς ἀνγ[ελοι ἡλικίης. 

Αλλ᾽ ἔτι μοι ψαλμός τελοίλος κώ μοί [τε μδύοντε, 

Καὶ αἱ πῦρ ἀπλήςτῳ τύφετ᾽ οὐ ἐχρουδίη, 

Αδυλον. , 

Δ ὁς μοι οὐκ. γούηφ' πεπονη νιον οἱδὺ κύπελλον,. 

Ας διρόμιζωυ, χα ὑφ᾽ ἃ κείσομι: ξἰποφϑῆυϑρος. 
Αϑελον: 

Β αὐκιχου μεέπξον Ῥρρισον ὁ μιὴ πολὺ, μυχόν ἐλόίχιτον. 

Ἑ ς; ἢ ἡ λύπης ἐἡτίος μοὶ ίης. 
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Χ αἰρφχιργαμϑρος πδισὶ νυ μίας τέτρατος αὐτός" 

Τ᾽ ὗμος χαὶ ϑειλαμοις ὅν ἑτοιμότατος, 

Εἰ δὲ πολις πνϑυσάεν ἐπέςρα τω αϑ ἐρωζξι, 

Βαπῆζετωι σγ᾽ ὕπνῳ γείτενι τῷ ϑαιγαΐτου. 

ΕΙΣ ΤΟΛΜΗΡΟΥ͂Σ, χεν μι 
παλλλδὰ. 

Μηδὲν ἀγα, δ ἐπῆα (οφῶν ὁ (οφώτατος εἶπεν: 

Α λλὰ σὺ μὴ πειεϑεὶς γέοσιο, τοῦ ἔπαϑες. 

Κι αἱ λόγιος πρ ἐων,αἱ λογώτατον ἔογες ὀγάδος, 

Ως ἔχηϑυ μήσας οὐ οανίης αἰοδὸυ. 

Οὕτω πηγασος ἵστος ἀπώλεσε βελλεροφοντίωυ, 
Β ουληϑώγτα μοιϑεῖν αἱ φροϑετοῖς χανόγας. 

Α λλ᾽ ὁ »ϑὺδτασν ἔχων, χαὴ δαρσοιλόον αϑένος ὕΘης" 

Τ' ἕοσος, Οὐ εἶδ γέσην δ γογον ἢ τοὶ ἔχων. 
Το ἰωζν, 

Μ »δεὶς ζντήσγ μερόπων ποτὲ χαὶ "κὸς ἐῇ, 

Μ "σ᾽, Ῥὴς χῆς μεγάλης χόβι πὸν “ἰ Φφίαλον. 

Τ ἐοσιος αὐτὸς ἔδηξε' κα τζυυξγϑη γὸ ἐπ ρλεὶς, 
Θνητῆς δυτυχίης μηδὲγαϑαοόνϑρος. 

Ω, ὅλος αὐ ϑοϑέπτν αὐε κκϑέλιον, ἀδχόλωτον, 
Μέ 656 ι τέλοις βιστοὺ “ιηδὲν Ἐχτςαίνϑμον. 

Τυδαάυτν. 

Τ ἐσσιον ὡς “ὔγόησεν ὁ βαύκα λος Ὥδτὶ ϑιανόντα, 

τ Χωλβϑοντα σλέον ζοίον ἔλεξεν ἔπος, 

Τ᾽ ἐοδιε,πῶς, τῇ παϑων κα τέξης δόμων εἰς αΐδαο, 
Γυμινὸς, οἰκήδεφος, οή μιδι τὶ χαινοτοίῳ; 

; Τὸ δὲ μέγ᾽ ὀλθησοεζ “σξοσεφώνε γέοσιος ὅυϑὺξ, 

{ἢ αὐκφωλε, φρζεῦος χα) ἡ ϑαιγάτον πεέλεχή. 

Τοῦ αὐτοὶ 
Ὁ ἰδύο τὐλχόμτες τὸ τὸν γέοστον ὦ λέσαιν ὄρχϑις, 

ΤὙ ὡν μεγάλων ὑπάτων ϑῶχον ἐπε νοτ: 
Τοῦ αὐἰδλ 

Τ αὐ αἰμωμωνιαχὴν αἀπάτίω ὅτε γέοσιος ἔγρω, 

Τ οἱ ξενικοῦ θαναίγου ἐγίύϑεν ἐρχέμϑμος, 

ΠῚ.11}1ν 
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Ταδίδίζου γνωμέων καπεμέμψατο, ὁ Ὁ μαϑημα, 
Κ αἰζοες πειθονϑρους φρολθορις ἀλόγοις. 

ἘΠ ὙΒΡΊΣΙ Σ 

χρῷ μῆς 
Τού αὐτῶ παλλαάδα. 

Υ ξεἰξὰς Ὄ Ὁ ϑαῦμα:τί δεςχερές;:ϑλὰ φέρω σε. 
Ταωνγὸοὺ (ρχζόντων ἡ ϑρασύτης χόλᾳσις. 

Ἰού τύ. 
Ἱολλὰ λαλάς αὐϑεθπε,χα μοὶ δὲ τίθη κῷ μικρὼν 

Σ ἰγα,χοὴ μελέτα ζαΐν ἔτι τὸν ϑανατον. 
Το στε. 

Ε] Χίος αὐιϑρώποις αὐγῆς ϑεάρ’ εἰ δὲ χαὶ αὐτὸς 
᾿Ν (ριζεν Φφαϊνων,οὐδὲ Θ᾽ φαίς ἐπύθοιω.. 

Τοδ εὐττ, 
Ο ὑκ ἐμὲ; τίωὶ πενίζευ δὲ κα ϑυξρασεικ- εἰ ὃ χαὶ ὁ ζι 

Ην ἴδ] γῆς πῆωχος,κ᾿ αὐτὸς ἔπασχεν ὕξαιν. 
Το αυτν,. 

Ἑ ἰπένομφ!, τί παϑω; τί με μισεῖς αζκ ἰδικοιῦτα; 

Γ' πῶσμα. τίσγ᾽ ἐςὶ τύχης, οξκ ἀδίκημα ὅόττων:. 
Το αὐτϑ,. 

Α ἰγιζᾷν δύ ϑριςον, ὁ δὲ Μόγος ἔλϑεος Ἔχ 

Αλλὰ καλώς οἰστειν, οἰ “Πιχὸν 62] ,μϑ. 

Το ὐτφὶ. 
Ὑ ὦ πηισόρίω πωλοιιῶπι Ὁ χελλίον ἐχθὲς ἔδωκα, 

Κ αἱ φοζερόν πυύκ)ζω σήμερον δὴ ον ἔσω. 

Ω ς ἔλεγον, σὺ τίς εἶ, πόλιν ἤλυθες ἡ μότερον δῶ; 

Π υγμμαχίης κατ᾿ ἐμού χεῖρας αϑέογεν αἴω. 

Ψ ὑῆα οἡ᾽ ἐγὼ κα τέτεινα, φοξ δ μῳ ἀγελον ὐδρα,. 

Τ ἐν αἹισόμζοωυ πύκζω. ἐξαπίνης ὁρόων. ΘΟ 

Α λλάσεσσξϑῥς πυκῆου πολυδδῦκεος ἠδὲ χαὶ, εἰστῶῖ 

Καξορος ἱκνοῦμαι, ζαὴ διὸς ἱκεσίου, 

Τ ον πύκῆζευ "Σέτόκρουσον ἐμὸν χόλον. οὐ δωῦα 4] ἣΣ 
᾿ Πυκήάφψ καϑωπαξ μάιυὸς ἐσΐρχορυϑρου. : 
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ἘΞ ΦΕΙΔΏΛΟΥΣ, 
χε ν᾿ 

ΔΟΥΚΙΛΛΙΟΥ͂- 

Ο ὐὑ [λήγχωνι κρίτων ὁ φιλάργυρος δλὰ διχαλκῷ 
 Ἃ ὑτον δὐτόστβραιν4, θλιξουδύου φομαίχου. 

τ Αδηλον: 
ΤΠ λουτεῖν φασί σε πούτες, ἐγώ δὲ σε φημὶ πένεαζ,. 

Χ ρῇ ἀνὰ ὃ, “πλούτου εἷϑτυς οἰτολλόφαϊες. 

Ανμετέχης αὐτῶν σὺ σοὶ γἔγγεται" αὐ " δὲ Φυλαἥης 

Κ ληρονόμοις, Σἰστὸ γιοῦ γίγγετει Δλλότθία. 

ΕῚ 

ἈΝΤΙΦΑΝΟΥΣ. 

δ ἢ ἡφιζς αχόδρμμον ὁ 0 δὲ γρίνος ὦ ὡς τόχον, οὕπω 

Κ αἡ πρλιον αἰκῖς γὴ γῆρας ἐαδρχέιδυον. 

Κ οὔτε πιων, οὔτ᾽ οὐϑος δχὶ χροταφοις αὐαιδυσοι, 

Οὐ μυρον, οὐ ̓ [λᾳφυρϑνγνοις τί μδυμσματίον, 

Ἧ εϑνήξη, πλουτοῦσαν ἀφεὶς μμεγοίλζευ δζαϑηχην, 

Ε κ' πολλων ὀξολαΐν μιοιῶον ενείκαϑμος. 

ΠΩ ΛΙΑΝΟΥ.- 
Χ ἀκ ἐγών, πῶς ἀδὲν ἔχφρνμαῖα. πλύτα δϑμείζᾳς: 

Οὕτως Ο» Πὰν ἔχής αὐτὸς, ἵν ἄλλος ἔχν. 
ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ. 

Ε οϑὲς ἀπαΐχεοϑαι ὑδήων δείναρχος ὁ Φείδων 
Τ᾽ λαῦκε, δι ἐξ χάλιοις διέμορος Οὔκ ἐϑανεν. 

ἙῈ ξχαλκῶν εἶ Νὴ Φ ̓δυίον Ὡλλ ἐδυσωνγά, 

Ἑ ὕωνον ζν ὁδοὶ ἴσως δώατον. 

Τϑη φιλάργυξίας δενηεῦρρε, ὕ ς΄ Ὁ ϑνήσκων, 
Γ λαῦχε δ ἐξ χαλκοις δαηωοέρες Οὐκ ἔϑοιγεν. 

Τούὐεντι 

Δ αχρὺ φείδῶν ὁ ὃ φιλοίῥγυδος οὐχ, ὅτὶ ΡΥ 

ΓΤ πέντε μιναὺν τω (εϑν ἐωρίατο. 

αὖτ᾽ αἱ ἰ αδε ᾿χϑὴ ὥς τόπος δθὴν οὖν αὐτῇ, 
Τα πολών τ τεκϑίων ἕν τὶ πρροσεμθάλετε. 

ὴ Αχῆ  ΠΠΠ, 
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ΛΟΥΚτ ΛΑΙΟΥ. 

Θ γήσκων ἑρμοχρατης ὁ Φιλαργυξθε,οὺν 29.ηχοης 
Α ὑτὸ δμ ἰδίων ἔγξαφε κληρφνομον. 

Ψ ἡφίζων σ᾽ αὐέκειτο πίσον δώρῳ διεγολεὶς 

Τοῖς μμιοϑού, χαὴ τί τί νοσῶν δαπὸμά: 

Ω ςσγ δρε πλείω δραχμιζωὺ μίαν, δῦ Ὁ. σωϑη, 
Λ ἐσιτελφϑγήσκῳν, εἶπε" χαὶ ἐΐξεταϑν. 

Κ 4 δέγ'᾽ σεν ἔχων ὀξολοῦ πλέον οἱ δὲ τὸ κείνου 

Χ ρήματα κληρϑνόμοι ἥρπασειν αἰασασίως. 
Τού ἀὐτῳ, 

Τ ἐννηϑὲν Ὁ τέκψον κουτεπόγίισεν αὖλος ὁ κριπῦς, 
Ἂ ἡφίζων εἰστα (φζονϑρου δωπόμας. 

Τού αὐτῷ. 
Εἰδ ὀκϑεδϑρᾳ,ας 7) Θῷ τὶ δίδως, δὲ δέ, 
Ο ὑδέποτ᾽ εἶ τῷ σὺ κύφλος ϑγυείου. 

παλλαδά. 

Ὁ τῆς ταχίφης δίο πα γῆς τὴς τῷ βίου, 
Α γὴρ δδυφςἡς δὴν ᾿γξόνων [λύφων τύκοις, 

Τ έϑνυκεν δὐθὺς εἰν βοπὴς καιρῷ βαοιχεῖ, 
Ἐν δωκΊλύλοισι ζοες τύκϑες στρίγίων ἔτὶ, 

Τοῦ αἰτεῖ. 
Δ ακἰυλικὴν ψῆφφόν τὶς ἔγων «ὐθὶ δαικῆυλα χῴρων, 

ΝΠ ἡ φῳ τῷ ϑειγαΐτου πχσϑοῦλαξεν εἰς αἴϑδώω. 

εἢ᾽ ἡ ἱ ψῆφος γιοῦ πῷ δ ψηφίζοντος ὁ ἑταῦρν,᾿ 

κ1: ὑγὴς Σοπαγίμως ἔνθεν ὀνρϑαόβδένα 
Τού᾿ αὐζω.. ; 

ΠῚ λοῦτον νδρ πλουτοιεῦτος ὀβονυχω δὲ πόντος. 

Ωὔὥς κληρονομόις πλούσις, σοὶ δὲ γένης. 

ΛΟΥΚΙΆΑΛΙΟΥ. 

Θ δφισυμαῦχε πλϑτον πολὺν ὠλεσας ἐξ Ὀχιξωλὴς, 

ἙΕ ἰς Ογοδὲν σγ᾿ ἥκεις ἀθλιος ὀξαπίης,. ἡπγν 

ᾧ ἐσοῤνϑρος, δίσκο ζοχίσεις τό τύχϑν, οὑδροποτήσεις" 
Πολλάκι μηδὲ φα-γῶν,ὡςτέ τί σελιήον ἔχψ- 

Α λλ᾽ εἴ΄ μοι λογίσοιο Ὁ πίᾳν χαὶ τῦτε τ γιοῦ, 

Οὐδὲν ἔλα ον ἔχης ὧν τότ᾽ ἔδοξας ἔχέν. 



οὐ 

ΒΒ, ΔΕΥΤΕΡΟΝ, τιὃς 

ΑΥ̓ΤΟΜΈΔΟΝΤΟΣ. 

Ε αϑὲς δέπνήσαις τροίΐγεον πύδει,χαὴ ϑεχα τοῖο 
Κ αὐναξίνη κελμθης μιήλιγον αἰασαίξ ον, 

Ἑ ἰπεῖν τὸν καλέσαγτα Φυλοΐοσο μία. ἔς! Ν᾽ ὀξες 

ὡς αὶ ἱφόξος οὐ οὐχ ὁ τύχων μήμε: πολιν καλέσγ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΟΥ ὑπατο. 

Φ ΓΤ εἷς αὐήρ,ἀφόων ϑησοωυρὸν ὀνείρῳ, 

Η ϑελ᾽ Ὀοϑννσκν, πλούσιον ὕπτον ἔχων 

Ω ςογ᾽ ἰδὲ Ὁ ασϑοτέρζου, σκίοεν μᾷ κέρδος ὁ ὀγείρφυ; 

Ἑ ὅ ὕπνου πενίζευ͵ αὐτί καίϑευδὲ πα λιν. 
Τούαυτν. 

ΠῚ αἴτες ἀπαἕ τρωσρυσιν ὅταν δὲ τεέφη (ἀλαμῖνος, 
Οἰκασγ, Ξγοιφώϑυ δοῦπερον ἐρχάνϑροι. 

ΑΜΜΙΑΝΟΥ͂. 

Ὡς κῆπον τεθυκώς, δεῖπνον ϑλέθηχεν ἀπελλῆς, 

Ο ἰδυϑμος βόσκᾳν αὐτί φίλων ταδόξατα. 

Ην ῥαφανὴὶς,σέρις ἢν,τῆλιες,θρίδαωχες,αραστι, βολ 
Ὁ κυμον,ἡ δυοσμμον͵ πήγανον αἰ ασοίραι5»ς. (Ὀοἱ, 

Δ εἴσοις σ᾽ ἐκ ζούτων μὴ χαὶ χόρτον χρθα 35 μο!, 
Δ φηνήσας γερμοις ἡ μιξρεχεῖς ἔφυν, 

ΛΟΥΚΊΤΔΑΙΟΥ. 

ΤΊ οιύίσοις δευπιλυΐωω οὖ ὕπνοις ὃ Φιλαργυρος Ἑρμῶν, 
Εκ αὐἰξεωδυιυίας αὐτὸν ἀνοως 

Εἰς εἰκόγα. αἰαιςασίου βασιλέως 

φ» τω δ εἰπτῷ. 

Ε ἰχϑνα Οἱ βασιλεζ κοσμοφϑόρε τοῦδε σιδηροὺ 
Α νϑεσειν, ὡς χαλχού πολλὸν ατιμοτέρζευ, 

Α ντὶ Φόνου, πενίηις τ᾽ ὁλοὴς, λιμοί τε, χαὶ ὀργῆς, 

Οἷς πόῤτας φϑείρᾳς ὁ ον Φιλογρημοσείοης. 

Εἰς ἐδ. 
Ἑ γἱύθι τὴς σκύλλης χαλεπὴν φήταντο χαρυξ δὲν, 

Α γχέιον ὡμιηςήν τῦτον αἰαςαίσιον. 

Δ εἴδηϑι χαὴ στὶ σκύλλα πεοῖς φρεσὶ, μή σε χαὴ αὐτί 

Β ρωξη,χωλκείζευ δολ μονα, κερματίσας. 
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ΛΟΥΚΙΛΛΙΟΥ. 

Εἰ ϑὺ ζ) «ἐλάφου τόμαον χρόνον, ἡ ἑ κορώνης, 
Σ υγνώμω πλῆςον πλοῦτον ὠγφοομϑώῳ" 

Ἑ ἰδὲ τῆς ἐοσὶ βουτῶν οἷς αὐτίκα, γήφοις ἰα4, 

Μ΄ ἡσέγ᾽ ἀ πειρεσίων οἷςρος ἑλη κήεαϊων. 

Μ΄ἡσὺ »ϑὺ ἀτλήτοισιν εν ἀλγέσι θυμὸν ὀλέοσης, 

Χ ρήσωντωι σ᾿ ἀδλοι σοῖς αἰγαϑοῖς αὐέδζων. 
Τοῦ εἰσττ,. 

Μ ὦ ἀσκληπιάδης ὁ φιλάργυρος εἶδεν οὖν οἴκῳ, 
Κ΄ οὐ, τί ποι(ς, φησὶν, φίλτατε με πὸ» ἐμοί, 

Ἡδὺ σγ᾽ ὃ μῦς ϑηασας, μηδὲν φίλε, φησί, φοξηϑῆς: 

Οὐχὶ φοφῆς χρ αὶ ΟἹ γον ζυϑυ,ἀλλὰ μονῆς. 

' Αδυλον. ᾿ 

Α ργνρέη λιμῷ αἷς ἐς εἰ λουπίνζου με και λέοτας, 
Ἑ κίανε, πεινδλέοις ζοις πύαχας ποδοφέρων. 

Ο »ϑήσοως γ᾿ δ᾿ ἔφπον οὖν Ξἰργυροφεγι λιμῷ, 
Πού μοι “ρρτασίη ὀφρακίνων πινούκων; ᾿ 

Εἰς Ὁ ἀδς. 

ε ζποιω πινάκων ππό)εν οὐεὔομιαι τ855 χα λέοσω. 

Κ αἱ ποδὶ οὶ κλυϑᾳὶς, δ 69» 59 εν λέγεται. 

ΓΙ εἶνης γὸ μεγοίλης μεγοίλϑες πναχας ϑρέγηχας, 
Οργανα ηῷ λιμοῦ σεινόγέοις πύαχας. 

Εἰς Ὁ ἀὐο΄͵ 

Μή με καίλᾳ δίσκων Ὠχίςορᾳ λιμοφορήων, 

Β ρωτίω μοι φορέων τζω χολοκυνθιαδει. 

Αργυρέζω ὕλξωυ οὐ τρωγομϑβζευ ρα αλλάς, ᾿ 

Λιμῶ κρητίζων Όις βϑηέοις πιαχας. 

Ζ ἡπεινυςευονζαι ἐς Ξὐργαλέζω ἐχίδηξιν, 

Κ αἱ τότε ϑουμαοση, κοῦ Φον ἀσημωον ἔχων. 

Αδυιλον. 

Πολλαὶ μυρλάδεις ψιφιίῷ δ οτεμίδωρς, 
Καὶ μηδὲν δευππλυών, ζὺ βίον ἡμμόνων; 

Π ολλαχις αἱ ̓γουσοΐ τίμιοι λφέα φόρηον ἔχουσαι 
Ν 

Π ολλὸγ ὑπ γωτου χόρτον ἔδοεσί μόνον. ᾿ 
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ΓΕΙΣ ΦΘΟΝΕΈΡΟΥΣ, κι αΐ 

᾿ς ΔΟΥΚΙΛΛΙΟΥ͂. 
Μ ακροτέρῳ φαυρῷ ςαυρούμϑυον ἀνλλον ἑαύζ 
Ὁ φϑονερθς δ᾽οφων ἐχίες ἰδὼν ἐταίκη. 

ΕΙΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ͂Σ, 
χῷν νβὰ 

᾿ΔΟΥΚΙΑΛΙΟΥ͂. 
Ἑ ἦναι »ϑὺ κυνικϑν σε »ϑμέςρατε,καἰνυπόδητον, 

Κ' αἱ ῥιοριῶ « εεὶς αὐτί λέγη καϑύλου" 
Αν δὲ χα αρπαζυς Φς τοῖς ἡ κλαίσματ᾽ αὐαιδῶς,, 

Κ αἰγω ῥωξδὸν ἔγω,χαὴ σὲ λέγρεσικινγα. 
ΠΤ οἱ ἀντν. 

Παξ ὃς αὐ ἡ πίωχὸς ᾧ ἀγράμματος, Οὐκ ἔτ᾽ ΔηδΝ, 
Ω ςζαρὶν, οὐ αἰρᾷ φορτία μιοϑα δίου" 

Α λλαὰ ποέφ4 πώγωνα, χαὶ εἶχ, πιϑιόδου ξύλον ἄρᾳς, 

Τ ἧς ϑρετῆς ἘΠ) Φησὶν ὁ πορφτοχύων. 
Ἑ ρμοδότου τῦδὲ δόγμμα. Ὁ πολῤσοφον εἰ τις εἰγα λχεῖ, 

Μηηχέτὶ πεινάτω, )εὶς ὃ χυτωγαΐδιον. 
ΑΜΜΙΑΝΟΥ. 

Ο ὕπςὸ τῆς Φετῆς ἐδῶμας βαρις ὧτε ὁ πϑρτὴ 

Π ἄσιν ᾿λιπλήοσων, εἶτ ὁ ῥιο»μαΐχας, 
Κι αἱ πώγωνα τρέφων, ἑάλω" τί γοϊρ,αἰωρεπὲς εἰπεῖν" 

Αἰ λλ᾽ ἑάλω ποιαῖν ἔργα καικοσορμιαγων. 
Τοῦ ὠντν. 

ΟἿ τὸν πώγωνα φφρεναΐν ποιητῖχϑν ἐῇ), 
Κ αἱ δὲ τῶτο τεέφφς φίλτατε μιυοσοξ ζω" 

Κὶ 4ρον,ἐμοὶ πειοϑεὶς, ζαχέως οὗν ὃ ὁ πώγων, 
ᾧ οὐρων ποιητὴς, οὐχὶ Φρεναῖν γέφρνεν. 

Τού ὐτν; 
Ὧ γαϑα; χαὶ μδδμ δξχυ, καὶ ποῖ δι, καὶ πόθεν ὦ τὸρ,. 
Κ αἱ ϑα μα, χαὶ φέρε δὺ,χαὶ χομιδὴ, χαὴ ἴδ, 

Καὶ φύλιον, μοί λιον, πω γωγιον, ὠμειον ἔξω, 

Ἐκ Οὐτωκήνιωῶ δὐδοχιμεῖ (ὁφία, 
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Α ΝΤΙΠΑΊΤΡΟΥ. 

Α ἰκᾷ πήρη τε χαὶ ἡ δοίκλάον Ξξιτον 

Β εὐϑυσιωπίρυ, διολυάς ἡ ῥόπαλον, 

Κωδ χύϑάο ῥυποωντὶ πίνῳ πεπα λα γμμένον ἔοϑο:, 
Δ ἐηπλάσιον χρυεραν αὐτίπα λον γιφαίδων, 

Ο ι τεοῖς ἀμεισί (ἰαίνεται; ζωὺ δηγὸ ὁ χων που, 

Οὐ ὑραμιος" συ ἘΝ ἔφες δὺυν «σϑοδιη, σι κύων. 

Αλλαὰ μέθες, μέϑες ὅπλα ταὶ μὴ σέθεν: ὀγγο λοονττων, 

Α λλο γ)υφητῶν ἔρον ὄρωρε τραΐγων. 

πΑλλάδα εἰς ϑεμίςγον τὸν φιλόσοφον, βυο- 
δον ὕγϑρχον χωναγτινουπύλεως, δὴ 

οὐἀγεντίαγού σὴ χρη οὔ ῥἰλεντος. 

Αντυγος οὐραγίης αὐτβηιδυος, ἐς πέθονῆλϑε 

Αντυλος Φργυρέης, αἶρος αἰπειρέσιον. 

Η οϑα ποτε χρείοσαυν, αὖϑις οἡ ̓ἔγρου πολὺ χείρων. 

ὯΝ δὸρ ̓α͵αΐξηϑι κωτω: γι Ὁ γὸ αὖ αἴω καιτέξης. ᾿ 

Τοῦ ἀὐτν. 
Εἰ Φ' τοέφῳ “πω γωνα δοχεῖ σοφίαν αἰϑεποιᾷν, 
Κ αἱ τα ος δ) πώγων, θυ τολός ἤξι πλαά των. 

Τοΐ εἰσττ. 
Α δλον τριζοτέ λέω γικόςρατον,ἰσοπηλατωνα, 

Σ χινδοιλμοφροιφήν αἰπυτάτης (ϑφίης, 

Τοἱα. τῦξὶ 4υ χῆς τίς αήρετο, πτὼς ϑεμις εἰπεῖν; 

ἢ ζιύψυγζω ϑνητζωυ ἢ παλιν ἀϑοίνατον; 

Σ ὥμα δὲ δὶ κα λέν, ἢ εὐσωμιατον; εἶν δὲ νοητοῖς 

Τ᾿ ακῖεον »" ληπῆοῖς,ἢ Ὁ σζευα μι Φότερϑν; 

Α ὑταρὸ ες βιξλοις αὐελέξατο ἦν; μετεώρων, 
ΕἼ Καὶ Ὁ αἰϑέψυχῆς ἔροον Ὀχοιςοτέλοις. 
Κ αἱ «ἰράτω Φαϊδῶωνι σλατῶνικν ὕψος ἐχεγνέο, 

Π σαν εὐγησκήδη πϑρτοῦεν αἰτρεκίδω. 

Ἑ ἶτα τὐξιξέλλων Ὁ πϑαξωνιον, εἶπα "“μείου 

Α χρᾳ καζαψήχων,τέω λύσιν ὀϊξέφερον. 

Ἑ ἴα ὁλως ἰφ᾽ ψυχὴ Φύσις, (“τὶ “ὃ οἶδα.) 

Η ϑνητὴ πόρτως 22},, ἢ ἀϑανατος, 

βροσο λω ρα 5“ -π͵αο 
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Σ τε γνοφυὴς, ἢ ἀύλος Ὅταν δ. αἱ 'χέενντα αγσῃς, 
ΚΦ}. δυημερτὸ γϑῶσται ὧς ὃ πλατῶν. Ὁ 

Εἰ σ᾽ ἐδέλάς, ποῦδα. κλιεμιξεφη ἐμξρϑἰχιτιν 
" ιμοΐ χοὶ πεγέων σον δέμας ὀκ χάλασον 

Καί χεν Ἐχηγνοίης δίχα σωμοιτος αὐτίκα στυτον, 

Μ οιῶον σα» ζυτεῖς, τῷ: Ἀδε,ολφπουδμος. 

Το αὐτν. 

Εἰ μοναχοὶ, τί Ὧοσοϊδε; τόσοι δὲ τε, πῶς παλι μοιώ οι; 

Ὡ σληϑὺς μονα γῶν, ψευσαι νϑύη μονάδα. 
' Τοί αὐτο. 

Τ᾿ οὐ πωγωνοφύρϑυ κογικοῦ τῷ βακίδ: ασδοσο)του 

ΕἸδονδῳ εἰν δείπνῳ τω μεχαλξω (οφίζυ. 
Θ ἕμμιων «δρ᾽γὸ πρῶτον αἰπέοετ χαὶ ῥα Φανίδων, 

Μη ἢ δὲῖν δὸυλϑυφν γα φρὶ λέγων φρενί 

Ε ὖτε 7 οὖν ὀφθαλμοῖσιν ἰδὲν χιονώδεα, βολξὸν 

"Σ σρυφυξεὸ, οὐ στινυτὸν ἢ δὲ, ἔκ ΕΤΊΕ γοογ" 

Η τῆσεν το οοὶ κσδοςδοχίαν, καὶ ἔπῥωσλ ἀληθῶς, 

Κι ἐδὲν ἔφη βολ(ὸν τω ϑρρετάν ἀἰδικείν. 

ΧΡ τ ες 
πμαλλαδά. 

Χ ὡλὸν ἔχφς τὸν γοιεῦ, ὡς τὸν πόδα χαὶ γὸ ὠληθῶς 

Ἑ ἰκόνα τὴν ετὸς σὴ φύσις ἐκίος ἔχῴ. 
Τοῦ αὐτν. 

ὙἹΙ ὀν ἔχ τὸ τὸν ἔρῶτα, γε εἶκα, δὲ τω ἀονον 

οὐ ὑκ ἀδίκως χαλχεί τὸν πυδὸ; χωλὸν 

᾿ Αδιυίλον. 

Μ᾿Ισϑηῆωχε δεαὶ, μοειῃ στλιούτου δου μαπειρα, 
ΗΦ ΝΣ δὰ πὸρτοτ᾽ δπειςα ϑϑρη. 

«Ἐν δὲ χαὶ δλλοτθίοις Ἐχύζομδιν ποσὶ χαίρᾷς, 

οΟ σλοφοβῷ, " οἶδα χω ἀαύμα σοὶ μέλεται. 

δ Ν εῤπει χὰ εἰφανος σε "Ὁ αὐσϑδιίου πόμα βάκχδυ. 

Τ᾿ αὗτα “ὐϑοὶ “«ὔωχοῖς γί γίγτεται σε εϊίποτε. 

Τ οιώξεκα, χαὶ φϑύγης σενίης τὸν χαίλχεον υδὸν, 

Ἧς ἐρπή σὴ εἰς πλούτου δὸς πῦδας ἐρχο δύ». 
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Αδυλον. 

ΔΑ ἐσιμδηοίς βακχοὺ χαὴ λεσιμδηοες αἰφεοοδιτὴς 

Γ εἐγνῶται θυ γατηρ λεσιμληὴς ποδάγρα. 

Τέλος τῷ δου τέρου τιμήματος τῆς αὐϑολογίας 
Οἱ σα φόρων δχτγραμμιτων. 

Ἐν ᾧ ἑξῆς πείπῳ τιμήματι ἔχιτάφια ἔχοντί 

φὐξιέχεται κεφάλαια τάδε. 

Εἰς ἀγαῦοες οὔδρας, Εἰς ξϑύας, χες ιᾷ 
χος α Εἰς κιϑαρῳ δδις, χοῦ "ηἷ, 

Εἰς ἀγωνιςαξ, χεῷ βὲ Εἰς κυννοριξ, κεῖ δὲ 

Εἰς ἀδελφοις, χε γὺὰ Εἰς μεδύσοις, χεν κῷ 
Εἰράλιέας, κεὰ ἢν Εἰς μοιχοιὰ, χρῷ καὶ 
Εἰς αὐδγείοις, χοῦ εὖ Εἰοναναγήσανζᾷ, 
Εἰς αἴδρας ἐκ Ὠηισήμοις, χοῦ κβι 

χες Ξ Εἰς νέοις χαὶ νέας, 

Εἰς ργαίοις τπἰναὶ, χο κΓ' 

χοὸς ζζ Εἰςῦρνις, χορ κοὴζ 
Εἰς αὐληζ, χε, δι Εἰς ποινζα, χες εὖ κε 

Εἰεβρέφη, ἐν δ Εἰς ποινδέαι, χὐϑ κεῖς 
Εἰς γλοίζε, ς᾽ ἴκν Εἰς πόλᾳς, χοῦ κᾷ 

Εἰς γεωργριᾷ, χεν ας Εἰς αὐωχοις, χεῖ καζ. 

Εἰς γωυακας, χὰ ἰδ, Εἰς πονηρφιὰ, κεν κῦς 
Εἰς δούλοις, χες ἐδ Εἰὖἶς ῥίτορας, χεν ἊΝ 

Εἰςῦρωας, ἢ ιδγῖ, Εἰς ουὲ χαὴ θυγαπέεας, 
Εἰς αξοις χεν (ε χεῦ λα 

Εἰρίξῥζῳ, χοῦ ιςΐ Εἰς φιλοσόφους, χοῦ λᾷζ 



ὙΡΜΦΕΙ ΩΡ 

Ἐπ ΠΑ λοον 
τοι 

᾿ΑΝΘΟΛΌΓΙΑΣ 
διαφόρων θιγρα μμάτων, εἰς ἐπα 
᾿βιθλίω διηρηνδύης, Ὁ ποίτον. 

ΕΙΣ ἈΨΆΑΘΌΟΥΣΞ ἌΝΔΡΑΣ, 

χρῷ αὐ 
Εἰς πλαάτωνα. 

Σ ὠφροσεξοη πσδοφέρων ϑυητῶν γ94 τε διχαίῳ 
Ἑ γϑαΐδὲ κεῖται αὖνρ θεῖος Ξὐρικοκλέης. 

Εἰ δὲ τίς ον πόρτων ὑφίης μέγαν ἔχεν ὄσταιηνον, 

Ο ὅτος ἔχᾳ πουλεωὺ χαὶ Φϑῦνον οὐ Φέρεται. 

ΚΑ Χ ΟὟ 

Δ ουλκίτῆον μδὼ ̓ρβνς ἃ ἀχρον, βιύτοιο πσϑϑς ὅλζον 

Η πο ἐξ ρετὴς χαὶ κλιέος αὐϑυπάτων: 

Ὁ οδὲ Φύσις (ψ ἔλυσεν Ὁ τὸ Ἀϑονὸς, αἴλαινατοι οϑὺ 

Αὐ ὑτὸν ἔχοισι δεοὶ, σῶμα. δὲ σηχϑς ὅδε. 

ΤΟΥΛΙΑΝΟΥ͂ αἰχύπηου, 

“Καὶ λφνὸς ἰωαλνης. “Θνυτὸς, λέγε. “γαμξρὸς αὐαοσης. 

ΑΘυυτὸς ἕμως." νὸς εαὐϑος αἰαςασίου. 
“6 γητού καἰχείνου. “βίον ἔνδεχος. “Οὐκ ἔτ᾽ πτῷτο 

Θ νητὲν ἔφης. ῆεταὶ χρείοσονές εἰσι μόρου. ἜΣ 

: ΧΡΗΣΤΟΔΟΩΡΟΥ͂. 

Ο ὅτ ἰωαϊνζω χρύ τ] τάφος ὃς ῥ ὅχιδαμψου 

Α φρον ἔζωυ ζεὺ δὴ ποὺ δὲς Ἔχουωρέπεες 
Εκίισαν ἡφαρλιῦῆος" οὐαν χαὶ μέρμερος ἥρως 

Α ἰεἰ δῇ΄ῥέ ἀἰδικϑῷ σκληρϑν κοτε υϑος. 

ΕΓ γε Στ᾿ δὐσεξξων «σδϑυόνων ἐδικυδὲεα πατοῆν, 

ΔΛ ὑχναδὸν, ζω ,Φοδιξ καδιμος ἔδψ᾽με πολιν. 

ἙΕ γϑεν λύχνος ἕω ἑλικωγίος, οεὕεκα κα 'διυμῶς 

Σ “Ιχείων δϑῥαοῖς προῦτος ἔδῳξε τύπον. 

Ἑ  ς ὑπείκες ὴ αἰέλαμψε" χαὶ ἰλλῦριοῖσι δικαζὼν, 

Μ οὐσοις χαὶ καϑοιρζωὶ ἐςεφαύωσε δίχην. 
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Αδέκεσοτον. 

ἘΠ᾿ ὅδυος δὐσεξέωνζωᾳ μζ' πέρμα βίοιο, 
Ν αἱεταίον κτὶ θυμὸν α)αὶ ςὔμαι φωτὸς ἑκαίφου, 

Ανδρέα, σὺ ζωφς,οὐ κατϑαινες δλλαΐ σὲ χῶρος 
Α μῶρος ἀθανάτων ἁγίων ὑπέδεκῖο και μόγτα. 

ἘᾺΡΦΥΛΊΔΟΘΥΣ ᾿ 

Μ καὶ μέμμψη αϑριων τὰ μνήματα μου χϑροδϊτα" 

Οὐδὲν ἔγω εϑρζεύων ἄξιον (δοὲ ϑαιγων" 

Ἱ ἐκγωνπέκγα, λέλοιπα'μεὴς ἀπέλαυσαι γωναιχὸς 

Σ υγίηρϑυ ποίοσοῖς πρισὶν ἔδωκα, γοίμωοις, 

Ἑ ξ ὧν πολλείκι γιοῦ δὺς ἐμοῖς ογεχοίμισοι χϑλτοις, 
Ο ὑδενὸς οἱ εἰ(όξας οὐ γόσον,οὐ ϑανατον. 

Οἵμεκαζααπσείσοαντες ἀπήμονα, τὸν [λυκὸν ὕπνον 

Κοιμκάεϑαι γωρζων πέμιψὸν ἐπ᾽ θ)σεξέων. 

Αδέασοτον. 

Μὲ σύγε ϑνητὸς ἔων, ὡς οἰλεωατός τἰ λογι ἰζου. 

Ο ὕδεν "ὃ βιότου πιςὸν ἐφημεείοις. 

Ἑ ἐ χαὶ τονδὲ κοισουδροι ἔχά (ϑ6ς 5699 ἥδὲ ϑιχγόγτα, 

Ανιϑοφ πον φύσεως ἀξιον οἷ αἰ)ανατου. 

Εἰς τὸν αὐτὸν. 

Τ ἰς λίθος σύκ ἐδεύκρυσε σεν φθιυϑίύοιο,κουσοδρε ; 

Τίς πέτροςος τῆς σὴς λήσεται οἱ [λαϊΐης; 

Αλλα σεγηλφης χαὶ βάσκανος ὠλεσε δα μων, 

Η λικχίζου ὀλίγάν εἰκοσιεξ ἐτέων" 

Ο ς χήρζωω ἀΐλοχον ϑῦχεν, μογερφες τε ζοκδας 

Ὁ ηρφελέοις, τυρῷ πένθει τειρονϑίοις. 

; ΘΑΛΛΟΥ. 

Διοσὼ φΦαηρμίλῆτε,τεῆς βλαφήματα γαίης, 
1 ταλὶς ὠκυμόροες αἰμιφεκοίλυνα χϑνισ. 

Π ἐνϑεα δὲ ςεφαίων ἠλλάξαο: λεί ψόμα σἹ᾽ ἀ),α, 
Ε δρακες βαὶ καίλπιδιὲ κευδόϑμα, 

ᾧῷ εὖ πάτα πριταάλω να" πόδεν παλιν ἢ πότεΐοίοις 

Α φέρας αὐχήσᾳς ἑλλᾷδι λαμεπομδίοις;. 



Ν ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ͂. 

Ἢ δὲ σοώων ὃ δίκωνος ἀχαίλιος ἱερόν ὕπνον 

Κ οιμμᾶται" ϑνήσκᾳν μὴ λέγεζοις αἰγαϑοις. 

ΜΕΛΕΑΤΡΟΥ. 
“" -“ "» νὰ ᾽ ΤΠ αμμῆπτορ γὴ χοῆρε᾿ σὺ τὸν πάρος οὐ βοιριώ εἰς σὲ 

Α ὑσιγυζω͵ κἀυτὴ γε ἐπέχοις αἰξευρής. 

ἩΓῊΉ ΣΙΠΠΟΥ. 

Τ ὸ Ἐχὶ πυρκαϊῆς ογδέξια φασὶ κέλδυϑον 

Ἐγμδ ζρες αἰγαϑοις ἐς ῥαδαμόυδον ἀΐγ4ν. 

Ἡ, χαὶ Ξϑριφόνοος χαυρεφραζτου οὔκ ἀδακρυτος 

Π ὧς ἡγησίλεω δῶμ᾽ ἀϊδὸς κα τείη. 

ΑΤΑΘΙΟΥ οολασιχοῦ, ὅλη )εοδουτῷ ᾧ γαρι 
(ρῷ͵ ἐπ᾽ ἐϑρᾷ πετελδυτη χϑτὶ τὴς 

ἰδίας γαμετῆς. 
Ναὶ αἱ μοὶ τὸν ον ΩΝ πύματον δρόμον, ὃ ὅτε μ᾽ ἀκχοιτὶς 

Ε φυλο,τ᾽ αὐτὸς ϑεύδοτος δὐνίης. 
Ἐαϑρδεὲ ἕκων δμόμάυ. δλλαὶ φϑῦγος ἠέ τὶς ἀ τὴ 

Η Ι κιέας ἐς τύοσὴν ἤγα)ω ἀμπλαχίξο. 

Ν ὦ ογ᾽ ἔχτ μἀνωζωυ καϑαρζωὼ χρηπῆδσι μολόντες, 

Α μιφότερϑι λϑυχὴν ψῆφον ἐδεξαίμεϑαι. 

ΡΑΥΛΟΥ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ. 

π ργς, ἐλδθυϑεοίίωυ ἐχιφυϑύος, ἡ δὲς ἰδέοϑαι, 

Εν βιότῳ πσδολιπὼν έα γηρφχέμον, 
Τύμᾷξον ἔχᾳ ϑεόδωρος ἐπ᾿ ἐλπίϑι χρείοσονι μοίρης, 

Ο λέιος οὖν κα ματος, λ( ος οὖ δαγατω. 

ΛΕΩΝΊΔΟΥ. 

Ε σθλὸ; Ῥϑριροχᾳ αἴτης ὅτ᾽ ἀπέπλεεν εἰς ςοἰχέφϑντα,, 
Εἶπ ̓ ὀλιρογρονίης ψαιδρὺς χεφόλης, 

Πωδὼν τἰς Μινήσοιτο, χαὴ ἑδυώσαυτο γουοῦκα, 

Ἑ ἐἰ χα μιν δαίκ»ᾳ δες ίοτος πενίῃ. 

Ζ ζω ςυλώσοι το" κακὸν οἹ᾽ ἀςυλος ἰδέ:3α; 

Οἶκος" ὁ σγ᾽ αὖ λῷςός τ᾽ αἰέρος ἐσαρεων, 
Ε ὑχίων Φαννοιτο, χαὶ οὖ πολυκαεϊ ὀΐκῳ 

Ἐνγοῇ, αὐγαίζων ϑοιλὸν ἐπεοιάφιον. 
ἢ.1. 

ἼΒ18Β., ΡΠ ΟΝ, ἴοι 

ἝΞ 



7 ι. ἡ ΨΥ 

94. ἈἌΝΘΟΛ. ΔΙΑ᾿. ἘΠΊΓΡ. 
ἩΗ δὲ πῤριςοχρ «τὴς Θ χρήγυον δλλα γιωνωκϑιυ 

Ανϑε;π' ἡηθαιρεν τίω ὠλί,ῳφροσέξουζω. 

ΣΘΦΡΟΝΙΟΥ πατοιάρχου ἱεροσολύμῶν 
εἰς τὸν τάφον ἰϑαύνου πώεα, 

ἐλεξαϊδγείας. 

ἐμᾷε, τίς, "ἡ πόθεν ζε ἃ τί, ποῦς τίνος; ἔργα ἀδλ 

ΝΝ εκρὸς ὃν ἔυδὸν ἔγης,ἔγνεέπε,κευϑύμνϑιυον. (ων, 

6 Οὗτος, ἰωαλνης κύριος Λϑορ,ος ἐτϑη, 
ΠΕ ὀδυέους φεφαίου: ζὦ δέγομεις Φαφίη. (σρϑϑ, 

Κ πήματα ἐξ ζ' πολυολξορῦ ὁλῶν πλέον νπρέφεκό- 

Ἑ κ πατέρος πατέρων, ἐἷξ ὁσίων τε πόνων. 

Εργα δὲ ϑέσκῥια πϑρτα λέχῳ ἀκα» οὐ αΘονὶ πεὺ ξεν, 
Ο δι ἐμωδτθι γόου οοὐσῇ ἑτέρων ομάτων. 

π αἰτα γὸ αὔϑρα πἰρῦλϑε φα φνοτείταις Ἔὐξετῇσι, 

Δ ὀξαντα κρατέᾳν τῆς δ ρετοῦς ἑτέρων. 

Τ᾿ οὐ αὶ κάλλεα πϑότα, του πόλις ἔλλαγε αὕτη, 
Ἑ ἰσὶ φιδιοφροσεζθης χϑσγκος Φῤῴτατς. 

Τοῦ εἰστῷ εἰς τὸν αὐτὸν. 

Α ρχὸς ἰωαννης Φαρίηε Ῥρετῶν ἱερείων, ; 

Ἑ γλεύδε γι κῷ, σπέρμα φίλη «οὶ τα τείδι χεῖται- 

Θ νητὸν "ὃ λθχεσῶμιαι κε εἰ βίον ἀφτον ἔσχεν, 

Α ϑανγάτοις ωρήξάς τε χτ᾿ ϑύνα ῥέζον ἃ ἐπείοςις. 

ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ. 

Τῶν αὐλν τὶς ἕκαισος Ἔπσπολλυμϑῴέων αὐιᾶ τειν 

Ν ικόδιχκον δὲ φίλοι χαὶ πόλις γδὲ κλιαΖ. 

Δδυλον. 

Τ οὔτό τὶ ἡμετέρης μαγη μεῖον, ἐσθ λὲ σαίδίνε, 

Α λίϑος ἃ μικρᾳ, τὴς μεγαίλης Φιλίηφ, 
Αἰεὶ ζητήσω σε" σὺ σγ᾽,εἰ ϑεμμις, ἐν φϑενϑῥοισι 

Τ᾽ οὐ ληϑης ἐπ᾽ ἐμοὶ μή τί πίης πομιοιτος. 

Αδυδον. ' 

Ἐ γνϑαδε τόμ ος, ἐχά λεοέδεας αὐέρας ἐωλοις, 

Θ 4φον ἰωαλνζωυν, τὸν" πα γυ. λευδύσιον. 

- αι 



(Ἐ ΠΒΛΟ ΤΡΥΤΘΝ. τοὶ 
Ωντρετὴ ἡ πολυολίος ἐ ἐς οὐραιοδαῦ ὑγτϑνᾶς ἤλϑεν, 

Καὶ φωτὸς μετόχους δεῖξεν αἰκηροισίου. 
Εἰς γικόλοτον πατεχάργέωο ἄλε- 

ξανδρείας 
Ο ς βασιλῴς ἐβείμμκα ὐθηννόυμέευ καπέπαωώσεν 

Ανηπαλων, πατέρων εἵνεκεν δὐγοριίης, 

Ο ὗτο «ἰποὺ σμικρῷ κατάκειται σήμα τὶ τῷδε, 
Α ρχιεράς "χειφςοδ γιχόλεως γεγώς", 

ΑΝ Ὥετη  πολύολξος ἐπέσ]ατοπείεα τα χϑσμϑ, 
Κ αὐ ψυχὴ μαικαίρῶν ἀμφιπολᾷ δειλάμοις. 

Τὸ οἰζωυ γὸ (ϑιοτέοδ ποϑέεσκεν ἐὼν Ὁ. γοῦν," 
Σ ὥμα καλὸ πιέσας κυ δὲι λίμοις κα μαΐτοις. 

Εἰς Ὁ ἀδῷ. 

Σ τήλζωυ δυνομμίνς, καὶ (᾿φροσεέης αὐαϑυμα, 

Ἑ ἰκόνα γιχϑλξω φήσουτο γφησρέιος. 

Ἄλλο. ον - 

Οὐδὲ ϑειγὼν κλέος ἐοϑλὸν αἰπώλεσαις ἐς ἀϑόνα πᾶς, 

Α λλ᾿ ἔτ σὴς ψυχῆς ἀλαα πϑώτα μϑίύς. 

τς ἔλαιχές τ᾿ ἐμαϑές τε Φύσᾳ μῆτιν πϑιναοιςε 

Τ᾽ ὥρα χαὶ ἐς μακαύρων νῆσον ἔδης πῦϊκα. 
ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ͂, 

Η ν δίζη τί μον ὧν ἀϊδὸς ὄφρα ποῦναι 
Η ἠαξὲ ψυχῆ “ἢ παᾶλι πῶς ἔσεται, 

ἊΝ ἰζξοϑαι φυλῆς ὩἼολε; μαϊῖδος, ἡέα παΐζος 

Π αὐσαγίον" διγάς δὴ αὐτὸν εἰν ϑὐσεξέων. 

ἘΠ᾿ ΟΝ ΣΤ ΑΟΣΣ 

κῷ βὲ 
ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ͂. 

“Εἰπὸν τίς, τίνος ἐσσὶ, τίνος πα τείδος, τί δὲ νικῆς. 

“Κ ἀσμυλος,δὐαρόρου, πύλα πύξ, ῥόδΊϑς. 
Το ἐὐτῳ, 

Μ΄ ίλῶνος τὸσ) ἀγαλμα καλοῦ, κα λόγος ποτε πίση 

Ε πῆακι νικήσεις ἐς οὐνατ᾽ Οἕχ ἔπεσεν. 
Ὦ.11. 



ΞΡ ΞΡ 
τό ΑΝΘΟΛ' ΔΙΑΦ. ΕΠΙΓΡ; - 
“ΎΗ σ ον ΠΩ 

Τ' ὧν ον σινωπῆς εἰ κλυύφς δῶ μόςρατον, 
Π ἔτ λαίξόντα τίοὶ κατ᾽ ἰσθμὸν ἑξάκις, 
Τ οὔτον δέδορχας οὗ κατ' δγνρον παλζω 

Υ ἄμμος πεσόντος νῶτον Οὔκ ἐστφροίγισεν. 
1 σγ᾽ αὖ ππδέσωπον ϑιο9)υίιον, ὡς ἔτι 

Σ ωξ( παλαιαὶ πὸῤ πὸ νίχας ἔειν: 
Λέγφσγ᾽ ὁ χαλκὸς,αὐ βαίσις μια λυσατω, 
Χ ὡἧς ἔϊμιπγοος γιοῦ ἕξδὸμον κονίσομιφῃ. 

! ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ. 
ΣΣ ἑοὐπομος δὰς ξζγος δ χαὴ (αὐφος οὐ μιαχρ αὶ λέξω. 

Θἥεχε, ξὸριφα)ου,κβὴς αἕ ᾿ἐμοὶ δολιυχόν. 

ΕΙΣ ΑἈΈΛΛΦΟΥΣ, 

ΑΤΑΘΊΟΥ οὐολαοίκοῦ. 

Δ τοῖος καὶ παῦλος οδελφεὼμιφω ἐόντε, 

Ξ' μυὰ δὲ χαὶ μοίρης λοιχέτζοωυ λίνα, χαὶ πὐρα θῦα. 

Βοασδείζωυ, ζιωυζοὺ ἀμιφεξαίλοντο κόνιν. 

Ο ὑδὲ γὸ δλλήλοιν ζω ἀπϑμδυϑε δουμαοϑέω, 
Αλλὰ ξιωυτεεχέτζωυ χαὶ «ρα Φερσεφφογζω.. 

Χ αἰρετον ὦ Γλυκερὼ νὰ ὁμόφφρονε' σή μιοι τί σγ, ὕμεων 

ΩΣ φελεν ἱδρυοϑαι βωμιὸς ὁμοφροσζοθας. 

Τοίύ αὐτί. 
Εἷς δύ᾽ ἀἰδελφῴους ἐπεὶ ζφος' ὃν γὸ ἐπέοιν. 
Η μἷ γῳῷ “»εὴς οἱ δύο χαὴ ϑαινώτου, 

ΕΙΣ ΑΛΑΈΓΑΙΣ, χεῦ ἐξ 
ΣΑΠΦΟΥΣ. 

Τ᾽ ᾧ γενπεῖ πελάγῶν πατὴρ αὐέϑηκε υϑμίσχος 
Κ ὕρτον, αὶ κώττλυ, μνᾶμα καχοζωῖας. 

ΙΟΥΛΙΆΝΟΥ αἰγυπηίου. 
Μ΄ υςδῶν τέρμα βίοιο λαχων, αὐτύσολος ἤλϑεν 

Ε ἰς αἰἴδιωυ,γεκύων πορθμίδος οὐ γατέων, 



οὐ ἩΡΊΠΒ ὁ ΓΡῚ ΌΝ: δ 
Η »γϑέχεζώον βιοδεύτορᾳ, ̓ὔρτουξοὲ μέᾷξων, 

ΤΑ 8α!ς εἰναι λίαις πολλεχι βειϑενϑιέωυ, 

τή κα εὐ ϑανάτω λαχε σεδῥομον, ὅδε πελδιην 

ΠΕ ὕρετο, συλλήξας δοίη κα ουδύν. , 

ἴω ὕτω πιὸν αὐαχῖι πέλξ σκάφος, οἶκον αἰέξον 
ἽΝ ὑϊδου,οὴ συμ τλοιω ἐς (τον, ἐς ϑείἀτοῖ: 

ΧΟ ΝΥ Δ ὈΥ: 

Ι Ἡδυνϑηρντῆρα αϑρέφρατον ὦ ὦλεσεν ἄγ", 

Δ οὔνακος ἱπεσείης ὀχ πειχὸς ἑλχορβθη, 

Ἑ ἴδαρδν υὐ κρρνυὴ Φογιον “Λαο ρον αμα 

Θ ξείων ἐρυ βρη Φυχὶς ἐφειξε πα: ΩΣ 

Αγνοδιν "ἢ, ὑποδεδὴν κα τέκ Ἰανεν ὡλβατι λαξρῳ 

Ἐντὸς ὀλιοδυραν δυσαδιν φαῤύγὲ ὧν: 

ΕΣ ΑΝ ΔΡΕΙ ἰθξο. ἀκωῦὸ 
τοῦ ΤΡΑΙΝ ΑΚ ΡΈΟΝ ΤΟΣ, 

Κ «ρἱερὲς εὖν πολέριχοις ηρίρνἰῆς δ. φοδε σδ μα 
ἍἋ ρης “γ᾽ Οὔκ ἀγαθῶν Φείδετοι, χάδια κῦν: 

ἈΝΤΙΠΑᾺΤΡΟΌΥ. 

“Ὄρνι, δῖοξ χρόγί δοτὸ  δἰκίορε, πε: γαῖαν ἔςαις 

Γὀροῥῥ᾿ζταθ μεγάλου τόμξυν Ἔν ιξδδόοες; 

᾿ “Α ΝΣ τὸ δέει οπτεσσιν 60. ὀεεωἘΧ εἰ δ οσον δρικὸς : 

πϑίδων ϑομδὺ, τόὀδον ὅ97. Υ] )ξων." 

Δ φλαὶ τοὶ δῴλοῖσιν ἐφεδρέσοεσι “ελφα): 

Α μιμές σ᾽ ἀτεέξοις αὐδρασι τερπρίεϑει. 

ΠΝ ΑΜ ΔΚῚ ΒῸΝ τος: : 

Α δυρῶι γ αὐ Θ ϑ λανονταὶ τὸν Ἰνοθ ζου αἰῶνα 
ὉΦΙ ὧν ̓ νϑυ πόρκαϊς νεγ ἐξόησε πολις: 

Οὐπγα γὸ ζοιονδὲ νέων ὁ ὁ φιλαιριατος "τῇ ῆς 

Ἦ κιδιεὶ ευγρῆς εὐ Ων φροφαίλιγίι Τῷ χι. 

.} δ ΡΟΣ ΔΝ ἘΣ χύκου δϑν χοὴ 
υδακδσο ΩΝ 

ἈΡΥ γεδαλείδα δ δον »Ἀυος-ν ὁ ὁ εδῥύκδῇ, 

Πατείδα δουλεσξδυ ας ῥυστεθ᾽ ὁ δ᾽ ἁ φροσεεύας: 

ΜΡΌΙΝ 



τὸ ΑΝΘΟΛΟΔΙΑΦ. ἘΓΠῚΊΓΡ: Ἵ 

; ΤΈΡΜΑΝΙΚΟΥ Εἰςϑερώξοκλεα. τ᾿ 
Α ντὴὶ ζᾷφου λιτοῖο ες ἐλλώδῳ,9 ες σγ, Ἐχὶ ζυτα 

Δ οὐρᾳτα, δουρξαριχας σύμξολᾳ γαυφϑοφίας" 

Κι αἰ τύμίξῳ κρηπίδα πξίγραφε πὗρσιχὸν Ξη, 
Κ΄ αὐ ξερζζζ ζουτοις ϑοιπῆς ϑεμμιςῦκλιέα.. . 

Σ τάλα σ᾽ ὦ (ἀλᾷμὶς Ἐχικείσετωι, ἔργα λέφρυσοι 

Τ ἐμαί. τί με σμικροῖς τὸν μέγαν οὐγτίγατε; 
Τούδευττ. : ; 

Τ᾿ οὔτο ϑειμμιιςοκλ {κενὸν ἡ δέον εἴστετο μοίϊγνῆς 

Λ αὐο, στ᾿ ὧν μήδων ποι τοίδα βυσείνϑροο, 

Ο ϑρείζωυ ὑπεέδὺ ὅϑυνα, κϑὴ λίθον. ἤϑελεν οὕτως 

Ο φϑῦνος αἱ ΓᾺ Ὁρεταὶ μεῖογ ἔχοισι γέρας. 

ΑΛΦΕΙΟΥ͂ (πω λζοϑαιου εἰς τὸν αὐτὸν. 

Ο ὑρεώ μίευ χαὶ πόντον τα τυμξοιο χαρφοσε, 

Κ αἰ μέσον αἰ μἱφοτέρων εἶϑτυρα ληταίδζυ, 

Α εναων τε βαϑὸν ποτα (ὧν ῥόον, οἵ ποτε ῥεῖ, ϑροις 

Ξ ἐρξόυ μυνολόναξω οὐχ, ὑπεκειναν χρη. τ᾿ 

Ε ἤζφφαφε χαὶ (ἀλλα μῆνα, ϑομαφοκλιέοῖς ἵγα σῆμα; 
Κι ηρύοση μιογνὴς δῆμος ἰποφθιμϑμου. 

2 ᾿ 5. 
ΔΊΟ ΔΩΡΟΥῪ εἰς Τὸν αὐτὸν, 

Μ καὶ μέτεᾳ μοαγνητι Ὁ πηλίκον οξομαι τύμζῳ, 

Μηδὲ δε μμιιφοκλέοις ἔργα σε λανδανέτω". 
Τ᾽ εκ μαίοφυ (ᾳ λᾷεἶνι καὶ ὁλκάσι τὸν Φιλόπατειν. 

Γ᾽ γώσγι δ᾿ ἐκ ζουτων μείζονα κἔχρηπίης. ᾿ 

ΔΙΘΤΙΊΜΟΥ. 

Οὐδὲ λέων ὡς δάνος οὖν οὐρέσιν,οἰς ὃ μίκωνας. 

ὙἹὸς κριναυθρὴξ Οὗ σοιχέων πατάγῳ. ᾿Σ} 

Εἰ δὲ καλυμιμ ὀλίοον, μα μέμιφεο"μηχρὸς ὁ χῶ 69, 

Α λλ᾽ αὔδρας πολέμου τλὺ μογας οἶδε φέρψ,. Ἢ 

ΠῚ το 5 

Τα πιτώνᾳ θρασύξϑλος ἐπ᾽ ἀασὶ δὸς λυϑὰν ὥπγες, 
Ἑ “-ἢα παϑὸς τ ργείων τραύματα δείξαιυϑυος, 

Δ φαγεὶ ωρόαϑια, πόρτα." αἱμοιτόεντα σ᾽ ὁ ὡρέσζες 
ΟΡ εἶσ) Ἐχι πυρκαϊῆς τύννυχος εἶπε ταὶς, 



ἀρ 
μὰ σοἢ ΝΣ 

ΒΒ ΨΤΡΙΤΟΝ. τῷ. 

Δ φᾳλοὶ κλαιέοϑωσανγ' ἐγωδὲ σε τέχγον ἀϑαχρες 

Θ ἀγὼ Μὸν ο)ὲ ἐμὸν, καὶ λα κεδοῦ μιγιον. 
ΕΘΝ 

Αἰ νίκ ̓Ὁἰπὸ πολέμου τρέοσθυτα σε δέξατο μμὔτηρ 
τ αἴτα Ἣν δπλιςήν χόσμκον ὀλωλεκότα, 

Αὐ ὑτά ποῖ Φονίαν δι μιείποιε αὐτίκα λϑίγαν 
Ε ἶπεϑζε πλατέων ῶ ̓ σαρδία λα ϑνῶν, 

Κὶ ἀτϑανε, μνσγ ἐ ἐχέτω απείρτα Σ ψύγοντὸ ἰγδέ ἐχείνα, 

Η μιπλαχεν εἰ δμέλοις ζοὐμὸν ἔ, 3ρεψε γαΐλα. 

ΔΑΜΑΤΉΤΟΥ. 

Ὡδλ ἐκ αρρ αμιξρφ κίας ὁ βοαδρόμος αἰαοϊογ ἀείρας 
Τ εϑναίυϑυ ἢ φϑγᾳν εἵλετ᾽ Φρισάγῤρας, 

ὙἹὸς ϑευπόύμπου. μὴ ϑαῦμ᾽ ἔχε᾽ ϑώραχϑς αὐὴρ 

Π ἀτρίδὸς οὐ ζωας ὀλλυχϑμας ἀλέγ4. 

ἈΠΟ ΔΟΝΤΔΟΥ. 

ΑἹ ἰλίος αὐσογίης φρατίης αξόμος, ὁ χευσίοισι 

ὌΝ τέμμιασι Ορδϊσας αὐχίνας ὁσυλοφοροις, 

Ν οὖσον στ᾿ εἰς αἰ σσ αὐτέου ὠλίοϑανε,τέρμα τ ἀφ» 

Ἑ ἴδεν ὐριφείζωυ ἰμμφαϑές εἰς ἰδιζωυ" (χῖο, 

Πῆξε ογ ὑπὸ ατλα [γνοίσιν ἐὸν ξιφος: εἶπε Ὁ ϑνήσκων, 

Αὐτὸς ἕκων ἐδοῤμεζωυ, μυλνόσος ὄδχος ἔχοι. 

ΦΙΛΙΓΤΟΥ Εἰς τὸν αὐτὸν. 

Αὐλιὸς ὁ ΠΡΈΜΝ Ξρρρις πο: ἡμος, θὲ διωσας 
Αὐ να γξυσοδέτοις ὧκ πολέμου ςεφαμοις, 

Τ υξ μδᾷ γούσῳ χεχολου ϑιύος, ἔδραμε ϑυμκῷ 

Ὲς ασεοτέρων ἔργών Ὄλοσενα εἴγτυ οἰζευ" 

Ὡ σε σὴ ὑπὸ αὐλαίγφοις πλατὺ φα σγανον͵ ἕν μόνον 
Ανδρας ἀρὴς κΊείνᾳ, δὰ λοτερος ὃ γέσος. (εἰπὼν, 

ΜΝΗΣΆΛΚΟΥ. 

Οἵδὲ πατφαν,πολυδὰ χρίω ἐπ᾿ αὐχένι δεσμὸν ἔχει τ᾽, 
Ῥ υόρϑροι,διγοφεραν ἀμφεθόψοτο κόνιν. 

Α ρώται δ Ὡιρεζθα αἶνον μέγϑμ. δλλα τὶς ἀςὼν 

ἢ οἰφοῖ᾽᾽ ἐσι σιδὼν, ϑνασκῷ τλάτω “ρ πατείδες, 

ἘΠῚ 1- 
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Ῥ ΒΞ Ὁ, χλ  Θυς  νι κακ κν ὰ 

Ὡς Σ γεόν, πωλι θνητὴ ἈΥΝΣ ΝΣ ̓ϑμῃὴ 

Α γίεδλος ἡμετέρων πᾶσι "“Δυού παϑέων: 

Ὡ ς ἱεραν »σωξῳν περώμνϑροι ἑλλαδα, ̓ χωρζω, ὶ 

Β οἰὦ ΤῊ κλλφνοῖς ϑνησκονϑω εἶν δευπέδοις. Ὁ 
Δ ὩΣ οτράνη εκ  Ὑα δα σ᾽ Ὁ 

Ιοὐοὐ ἔχ: περβολῆσιν, αἷλὸς αἰ δα κῦμα ἐν ΎΕ: 

Αλιον͵ αἱ πεῤσῶν χείμεϑα μιυξιάδες, 

Ερϑον αἰλεξαϊδροῖο μια κηδᾶγος" οἵ ποτ αἸακῆι 

Δ ἀρείῳ πυμαίτέωυ οἶμον ἐφεασυμεϑα. 

ΑΛΚΑΤΟΥ ἃ 2 ἢ 

Α χλάυςοι καὶ ἢ ἀθατπῆοι ὁδοιπόρε τῷσῃ Ὠχὶ ΤᾺ] 

Η μάδιηρ τϑίοσα] κείμεθα, μιυφιαδες, 

Η μαϑὲιν μέγα πῆμα. Θ ᾷ ϑρασὺ χεῖνο φιλίπατυ 
Π γϑδμμαι, ϑοων ἐ ἐλαζφων ὠχετ᾽ ἐλαφρότερον. 

ΕἸἰς ζιἐ οὖ ϑερμοπύλως ϑαγοζαι. 

Μ υρλα σιν ποτὲ τῆδὲ σιϑιηχοσίοης ἐμοίχοντο. 

Ε κ πελοποινήσου χιλιαδὲς πέταρες. 

Εἰςζοις αὐξις. 

Ω ἕν ἀ᾿4λον λακεδοὴ μονίοις τί τῆδε, 

Κιειμεδα, ζος κείνων πειδύνϑμοι νομίμοις. 

Ἕἰς ζοις αὐζοις. 

Α κμαΐ ἑφηκᾶαν ὅχὶ ξυρο ἑλλαϑο πᾶσαν, 

Τ αἸς ἐμδν «ψυχαῖς κείμεϑοι ῥυσανϑροι. 

κΕἰςζις ἀΐξις. . 

Α σᾷξεςον ΠΝ Ἐ φίλη αὐθλπατοί δὲ )εντεὲ,. 

Κὶ υανέον ϑαιγατου αἰμφεραλθιῃ μέφος. 
Οὐδὲ τεϑνῶσι πκνόντες, ἐπεί στ Ὁ ότη ᾿ καϑιῦρδον 
Κι υδαινουσ᾽ αὐγή δώματος ἐἷξ ΡΥ. 

Εἰεζοις ἀὐύδις. ΐ 
ΕἰΦδ καλαῖς ϑενισκῷν τὐροτῆς μέρος ἔθ) μέγα, ; 

Η͂ μὰν πότων τοῦτ᾽ ὠπέγφκε! τοχῆ. 
Ἑλλαδι. ΝΣ αὐξόθογτς: ἐλθυϑεολζοω αἶξϑεῖω, ἑ 

Κ εἰκθ᾽ ἀγηραΐτω ̓ χρώνϑροι δ, λογίη.. 
] 
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Χ αὐρετ᾽ Ἔχοιξηες πολέμου͵ μέγα: κῦδος ἔγοντες, 
'Κοῦφϑι αἰϑζε αἰων, ἔζοχοι ἱπταυ σφεώη, 

Ο ἵποτεκαλλιχόρε αὶ πατοιδὸς ὠ λέσαϑ' ἥξην, 
Τ' λείςφοις ἑλλζιύῶν αἰτία μονα νϑροι. 

ΑἸΣΧΎΛΟΥ. 
Κ υαϑέη χαὶ ζρεέδὲ κδρεΐγεας ὥλεσεν αἰδρας 

Μ οΐφοι, πολυῤῥίευον πα-τοίδα, ῥνονϑίοις. 
Ζ2 ωὡὸν δὲ φϑι ϑύων πέλεται κλέος,οἵ ποτε γι οις 

Τ᾽ λημονες ὀοσαίαν αἰ μιφιέσαιντο χϑνιν. 
Αδέασοτον. 

Τ' αἴϑὲς οἱ ϑζευαιων, περσὼν ςρατὸν ἐξολέσαντες, 

Η ρκεσαν ϑγογα λέζευ πατοίδι δουλοσεζουν. ᾿ 

ΣΙΜΘΝΊΔΟΥ. 
Ο ἴδε μὸν δρυ μείδοντί ποτ᾽ ἀϊλαὸν ὥλεσοιν ἥξζωυ, 

Μ «ρνάυϑιοι μιήδων οξοφόρων ποδϑμαίχοιέ, 

Α ὐχμμιηταὶ, τε οἱ τε χαὴ ὠκυπέρων ἔχ νηών: 

Κ' αὐλιςον σὴ, Ξὐροτὴς μνὴ με ἔλιπον φϑηνϑροι. 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ. 
Ο δὲ ποτ᾽ αἰγούοιο δ αρύξ ρομον οἶδμα. λιπόντες, 

Ε κξῴτόρων πεδίῳ κεί (θ᾽ εὐγὶ μεσάτω. 

Χ ὥρεκλυτή ποτε πατοὶς ἐρέτελα. γαιρεῖ ἀἰϑῆνοὴ 
Τ εἴτονες ϑθοίης, χαῖρε ϑαίλφοσω φίλη. 

Α δυλον. 

Ε ὑξοίρς γῶμος ἐσχμέν ἐρετεῖχον,α χ δὲ σύσων 

Κ εἰμεϑ φεῦ, γαίης δοσον ἀφ᾽ ἡμετέρης. 

ΔΑΜΑΤΗΤΟΥ. 
Ὁ λαχεδὸῦ μογιοι, τὶν ὐρΥῖον ὑμῖν ὁπυμῦος 

Γύλλιν Αὐτὲ ϑυρέας εἶτ ἔχε φθαϑυον, Ὁ 
Α Ἰδρὰ ὃς Φργείων τξῴς ἘκΊανε" χαὴ τόδὲ γ᾽ εἶπε, 

Ὑ εϑνδιδευ, ἀοίρτὰ ς αἰξια. μεστίμϑρυος. 
᾿ΠἸΤΥΜΝΈΕΩ. 

Ὑ ὦν χο ροι(αὐτα νόμοις δι κοίτιδιον ἔκανε μαΐτηρ, 
Α λαχεδαι μονα, τὸν λακεδοῦ μύνιον, 
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Θυκτὸν σγ᾿ ἐν ὡροξολὰ )ευϑρα ξίφος, εἶπεν, ὀδόντα 
Θ ξμωὺ Ἐχπξρυχουσ᾽ οἷα λαχαῖνα γεωαὶ, 

. Ἐῤῥε κα κυ σκυλοίχευμαι,κϑιυκοὶ μερὶς, ἔῤῥε πο ἄφ.. ὶ 

Ε ῥῥε' τὸν οὐ απτίρτᾶς ἀξιον ἐτρέφομες. 

ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΟΥ͂. 

Ἑ ἰς δηΐων πέμψασει λόχους δυμιϑηνέτη ὀκτὼ 

ΠῚ ἀὔδεις, αἰ τασὸ φήλυ πόρτας ἔϑαιτῆε μιὰ; 

Δάκρυα σ᾽ οὐκ ἔῤῥηξ᾽ Ἐχὶ πένθεσιν δνγ αἰ τοσ] εἶπε 

Μ ομῦον, ἰὼ απώρτα στὶ πέκψα. ζιῦτ᾽ ἔτεκον. 

ΦΑΕΈΝΝΟΥ. 

Ο ὐκἔτλας ὦ ᾽σιςε λεάγιδει αὖϑις ἱκέαϑαι 
Ἑ ὑρωταν,γαλεπῶ «περχόνϑυος πολέμῳ, 

Αλλ᾽ ἔχε ϑερμοπύλαησι Ὁ πδρσικϑν ἔθνος αἱ μιιυύων, 

Ε διχκαίϑης, πατέρων αἰζόνϑρος γόμεμαι. 

ΔΑΜΑΓΗΤΟΥ͂. 

Ω λεο δ πατέρων ρα λυΐδει χα σὺ μαι χιτα, 

Δ ρμεεὼὼ ἐπ᾽ αἰτωλοῖς αὐτί φέρων πτόλέειμον, 

Π᾿ ρωϑηδας. γα λεππὸν γὸ ἀἰχαλίχὸν αἴδρα νοῆσαι 
Α λχιμων,εἰς πολιαὺ ὅστις ἔμεινε ταίλχα. 

“Τούδαυτζ. 
Ἑ φης οὖν πσοομαίχοις χαρρωνίδυ, ῶοη᾽ ἀλορϑύσες, 

ΕΗ μόρον ἢνίχαν ες ὁ πολέμιοιο δίδευ, 

Η νίκα Οι αἰθδὶ τάφρον ἀχου δα τῇ τότε νυκῖὶ 
Δ ει,ϑρέες εϑρασέος δὺδαν ἔϑεντο πόνου. 

Ν αἱ μέζω δλλ᾽ Ὡρρετή σε Ὡ} αἰ χριδὸν ἅλις ἀείδῳ, 
Θ ερμὸν α)αὶ ξείνζωυ αἷμα χέαντα χόγιν. 

ΛΈΘΝΙΔΟΥ. 

Τ ἀὐόλίγἄω βῶλον καὶ τοῦτ᾽ ὀλιγήρλον ὥἾνερ 

Σ ὅμα ποτίφεγ ξαι τλαΐμογος αἰλκηυϑίάς. 

Εἰ χαὶ ποῦ κεχρυπῦαι αἰ ασ᾿ ὀξείης παλιούρου 

Καὶ βατου,ζὼ ποτ᾽ ἐγὼ δυιος ἀλξερϑέης. 
ΑΝΥΤΗΣ. 

Δυύδον οὗδαις ἔχ τόσ μοι τῦρϑι σοὶ δον φιλίπαου, 

Τ' ολλὰ σιδυρείης χερσὶ }ισόντα μούχες. 
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Ο ὑδέ μιν ἀλγινδεοσω νόσος δόμον ἡγαγενυκίὸς, 

Αν δ λετ᾽ εἰμφ᾽ ἑτάρων δὺνκοκλόεοσθῳ τέ. 

' Τ᾿ ἧς αὐτῆς. 
Ο ὑχὶ ϑεμιςοκλίοις μαγρὴς ς ζιῳφος, λλά χέγωσχκαι, 

Ἑ λλζωύων φϑονερῆς σῆμα καχόξοπίης. 
Αδηλον. 

ΗἩ μα πίω ὃς προῦτος ἐς Ἔρεα βῇσα φίλιπαδε, 
Αἰγα ζω κεῖμφ βῶλον ἐφεοσαίνϑρος, 

Ῥ ἕξας οἷ ὅπω βασιλά:ζοωρίν εἰ δέ τὶς αὐ 'χεῖ 
Μέάζω ἐμεί χαὶ τ᾽ αἵματος ἡμετέρου. 

ΠΑΡΜΕΝΊΩΝΟΣ. 

Τ᾽ ύμίον ἀλεξαλδροιο μακχηδέγος ζω τὶς αἰείδιη, 

Η πείροις κείνου σή μια. λέγ᾽ ἀμφοτέρας. 
Αδυλδον. 

Ο ἵογ᾽ ἴδον ςέρξαντες εὐγύπριον, οὐχ ἃ εὖ ἄλλοι 
Σ τάλαν, δλ᾿ Ἔξρεταῖν οὐτ᾽ εὐρεζαζ ἔλαζον. 

ΠΟΛΥΣΥΡΔΤΟΥ͂. 

Τὸν μέγαν αἰκροχόσανδον ἀχώ Ἰχὰν,ἑλλα δὸς ἀςρ ον; 

Κ αἰ διπλέῦ ἰσϑμδυ σοωύτφοφον ἠϊόνα, 

ΛΔ βύυχιος ἐςυφέλιξα: δορυπηοίητα δὲ νεχραΐν 

Ὁ τέα (φρϑυϑεὶς εἷς ἐπέχᾳ σχόπεδλος. 
Τ᾿ οιἢὲ δὲ δόμον ωριώμϑιο πυοὶ ὠρησανζᾷς ὠχοῦοις, 

Αἰ κλαύςοις κἹερέων νόστρισαν αἰγεαιδοῦ. 

ΓΡΕΊΣΑΝΔΡΟΥ. 
Α νδὶ μϑῳ ἱπτασα! ἐκῶν ὄνομ᾽ ἑὼ ἵπσω δ »πυδῶρη»ς" 

Καὶ κονὴ δος 9ς᾽ καὶ ϑεροίποντι, βαίξης. 

Θ εοσάλος, χ, κρήτῇ ς, μιοίγνης Ὑρος, αἰ μῶγος κε ἐς" 
. Ὡ λετο σὴ ὦ ασδομαχοις, ὀξιοωύ δ,ρη στευαΐγων 

' Αδυλῳν: 

Οἱ ασϑϑς ῥὼρϑέοις δένον φήσαντες Ἔργα, 
Κῴ γται ,δἰριςείης σύμξολαᾳ δέκγύνϑροι. 

Οὐ γϑ τὶς Μ᾿ νῶτα τυπεὶς ϑείνεν,νν, ἅμα πὸμ-- 

Ὡ  λοντο χρυφίῳ χαὶ δολερῷ ϑανατῳ. (τες 
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ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ: ΟΝ 
Θηρῶν μϑρ κοίρτίσος ἐγώ, θνατῶν σ᾽ ὃν ἐγὼ γιοῦ: 
ᾧ φουρῶ͵ τῶδὲ τάφῳ λαΐνῳ ἐμξεξαώς. 

Α δυηλον. ; 

Α λν᾽ εἰ μὴ ϑυμὸν γε λέων ἐμὸν ὡς ὀγοιμ εἶχεν, 
Ο ὐκ᾽ αὐ ἐγωπτύμίξῳ τῷσγ ἐπεϑνυκα ποδὸς. 

Αδυλον. 

Ὑ ὦνδε δ᾽ αὐ, ϑοσπων Ξιρεταὺ οὐχ ἵκετο χουπνὸς 

Α ἰδέρῳ. δαιουδιύης δὺρυχόρου πεγέης᾽ 

Οἱ βούδλοντο πόλιν μϑρόλϑθυϑεοία τελαιλαν 

Π αμοὶ λιπεῖν, οἰύζι “γ᾽ εὖ ασδομάχοισι 2 θαγάν.. 

ἘΓΑ ΣΤ ἵν 

ᾧ ὀχίδι πὴ πέτρη δέρχευ ταφον᾿ εἰμὶ σ᾽ ἐχείνων 

Τ ὖ ποτε (μηδοφονων μνῆμαι πιειηκοσίων." 

ΟἹ «σώρτας “ἰπίδ γαῖς τηλοῦ πέσον, ἰμι  λεωώαῦτες 

Α πε καὶ μμήδων τοὶ λοικεδοιηιονίων. 

Ἦν οσγ᾽ ἐσορῦς ἐπ᾿ ἐμεῖο « βόέφρυχον, εἰκόνα δρηΦ, 

Εννέπε,τῷ ἵαχοὐ μνᾶμα λεωγίδεω. 

ΓΑΙΤΟΧο 

Δ τοσοῦ ποιηκϑσίων ταδὲ φασγανὰ ὀρύριῳ τοῖς 
Ε «σὰσεν δ γείῶν χαὶ λοαικεδουιμονίων: ᾿ 

Εγϑα μαίχζω δὐλαθλῚΝ αἰάγίελον, δος ἐπ᾿ ἄλλον 

"5 ΠΈΣ ϑυρέα “ἢ ἤστων τ ἧς δὸρος. 

Εἰς Ὁ ἀΐδ. ὃ 

Οἵϑε τοινχόσιοι ασείρτι πατοὶ τοῖς σειυαρί θμοις 

Ι ναχίδοςς ϑυρέαν ἀμφὶ ἱ μα χεοστύμϑμοι, 

Α ὑχίνας οὐ ̓ φρέψουπερῦ ὅπτι ποδὸς ἴχνια ΡΟ Ξ τον 
Α ρμόσαιμϑυ, Ὁ ζυταιὶ ἡ λίπομϑυ βιοταῦ. 

Α ρσενι δ᾽ ὁ, ϑρυαϑοιο φόνῳ κεκαλυμμένον στῦλον 

Κ αρύοσει,δορέα (ξ ζύ) 6ὴ λακεδευμιοίῶν. » 

Εἰ δὲ τ τρργείων ἔφυλυ μάδοον, ἣν π᾿ ̓αἴδρατου" 

Σ παρτὰ σγ᾽ οὐ Ὁ ϑαγάν,δλλὰ φυγεῖν ϑούγατος. 



οἰ ΧΑΙΡΗΜΟΝΟΣ. 
Τ οἷς εἰργείοις χ᾽ ἡμῶν Ἰσαι χέρες, Ἶσει δὲ τεύχη 
ΩΣ υμιξαλο νϑν᾿ϑυρέα σὴ ἦσαν ἄεθλα δὸρός. 

Ἄρμέφω δγ᾽ ἀωροφασιςαι τὸν οἶδα δὲ νέφον ἀφέντες, 
“Ὁ ἰωνοῖς ϑαγατου λείπηνϑυ αἰγίελίαν. 

ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ͂. 

Ὲ ΩΝ αἰδρων Μμνυσωίμεεδα, Ἷ» Ὁδὲ τύμιζος, 

Οὐδαῦο δὐμηλον ῥνάυϑμοὶ τέγει αν, 
Αἱ ἐχμμηπαὶ “3 πόλιος ἵγα στῷίσι μὲ κα ϑέληται 

᾿ς Ἐλλαξ᾽ δσοφϑιμϑροις καίρτος ἐλδυϑεοίας. 

ΑΝΥΤΗΣ. 

Μνῶμα τίδε Φλ δου »ϑμεδαΐου εἴσειτο δαδιις, 

[πα ἐπεὶ σέρνο, τῷδε δαιφοινὸς Φρης 

ἮΝ ὑψα “δὶ αν δὲ οἱ αἱ μκαι ζᾳλαυρδίνου δόν χρωτὸς 

Ζ ἐοτ᾽, ὅχὶ σ᾽ δργαλέαν βῶλον ἔδοῦσε φόγῳ. 

ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ͂. 

Δ ῥφυος ἐδ μιῦϑννϑι ὑπὸ πῆυχυσή μα σὺ ἐφ᾽ ὑμῖν 

Ε γίοϑεν δυοίπου δὲ μοσίαι χέχυται, 

Οὐκ ἰδίκως: ἐρατίω »ὃ α᾽ πωλίσο μδν νεότητα, 

Τ ρηχείζωυ πολέμου δὲϊξανϑροι γεφέλξωυ. 

Τούδωυτε, 

Ἑ ὑχλέας ὧα κέκευϑε λεώνίδαι, οἱ κ(Τ' σεῖο 

Ὑ  ο), ἔϑαινον, ασαίρτας δὐρυχόρου βασιλεί' 

Π λείςων δὴ τόξων πε χαὴ ὠκυπόδων οϑένος ἵστασῶν, 

Μ΄ δείων τ᾽ αἰδρών δυξανϑυοι πόλεμον. 

ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ͂, 

΄,, εὔ παΐπερ,ἐ, ϑρύα δὰ τἰνα φέρτερον ἔδρακες δῆλον; 

Ο ς μώος ὧκ ϑυρέας Οὔκ ἐθέλησε μολῷ 

Παΐιογ Ὄχι σπάρτα ν, δ Ἀ ξίφος ἡλαᾶσεπλ δυρων 4 

Δα καζα γράψας σκῦλα κοὶτ' να γεδι ὧν; 

ΘΕΟΔΘΡΙΔΟΥ. 

Τό λμκα χαὶ εἰς αἶδον χαὺ ἐς οὐρανὸν οὐ οἱ δὲ α χομιζί, 

Α χαὶ σωστὸ δὲ 8 ποὴ σὴ ἐπέξασε πυρεὶς 
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ᾶ ὥρϑλδον. φλιᾳ:  γὸ ἐλδύλερον δεῦρ ἰδηλών, 

Ε ῥῥαίαϑη συκϑίν μεοσόθι χοὶ χιμοίφας. 
ΕΙΣ ΑΝΔΡΑΣ ΟΥ̓Κ ΕἘΠ:- 

σήμοις, κῷὸ φὉ 
ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥ. ἥ 

Ἑ μπορίης λήξαγτα φιλόχριτον, γοτὶ σὴ ἜΣρύτφου 
Τ᾽ δϑυόνϑρον, ζείνῳ μέμφιξ᾽ ἔκρυψε τάφῳ. 

Ἐ γα δα κκϑννείλϑιο πολις ῥύος, ὑ δουτί λαίξρῳ 

Τ' αἰδγὸς τίωὐ ὀλίγάω βῶλον ἀπημιφίασεν. 
Κ αἱ ζωςς ἀφ  φδυτε πικρζεὺ ἀλλα νεῦ ἢ καλυφϑεὶς 

Κ ὑμασι,ναυην ον φἥτλιος ἔλα τάφον. 

Αδιλον. 

Ο ὐμαὰ τὸν, (Σὲ λύκωνα πἰδησουδρ,σηι ποδαλγὴς 

Κ ἀτθανεϑου μαζω τῷτο μάλιςα ογ᾽ ἐγώ, 

Τ ζει οὕτως αἴΐδοιο μμακρζω ὁδὸν αἱ ωρὶν ὃ ποοσὶν 

Α δλοτρίοις βα δίσοις, ἔδρα κεγυκίὶ μιᾷ. 

Αδυλυν. 

Ο τὸν πολυςένακζον αὐ, ϑιρώπων βίον 
Τ ἐλωτὶ χερᾳσας γικαι δἰ ς Φιλιςίων, 

Ἐγζᾳῦϑα κεῖμαι! λεί ψόρον πϑρτος βίου, 

Πολλάκις Ὡἰποσανων, ὧδε δὴ, σσεϊξπωποτε. 

: Α δέασοτο. 

Α ὑτῷ χαὶ τεκέεοσι γευυαηκί τε πύμίονἐδῴυϑῳ 

Α »δροτίων" 'ὄπω σγ᾽ φυϊεϊεγός ΕἰΡΝ φως. 

Ο ὕτω χαὶ μείναιμμι πολεοὺ} ξύγον᾽ εἰ σ᾽ ἄρα κ δεῖ, 

Δ εξα μευ ἐν ἐμοὶ ζουὶ ασεϑτέρφες, απδοτέροες. 
Αδυλον. 

Ο εὔομα μοι: τί ἢ ὅτὸ; πατοὶς δῈ μοι" ἐς 2 ὅτ; 

Κ λφνού ογ᾽ εἰμὶ νοις. εἰ γὼ ἀφαυροτάτου; 
Ζ ἡσας «ὐγδόξως ἔλιπον βίον. εἰ δ᾽ εἰδόξως, 
Κ ξαϑι σγ᾿ εὐνθαίδε νιωῦ, τίς, τίνι ῦτα λέγε; 

Αδευιλον. 

Θ αψενό με κΊείνας χρυπῆν Φόνον' εἰ δέμε τύμξῳ 

Δ ὠρῆται, οίης αὐτίτοχει χαρατος. 



ΤΡ, 1 

ΕΝ ΤΡΊΤΟΝ 1267 
τ Ἀπ λδλο,εὴ δῶν: 

Ζ ωἰωὼ σωλήσοιε, δωρῇ τάφον" δλλα με κρύγηφς, 

Οὐϑα 4. Οἴου κ᾿ αὐτὸς γωιο ζαφου. 

Αϑυλον,Εἰς Ὁ ἀύζ΄. 

Κ δῦ με καζοιχρύπηης ὡς σδοένος αὐδ)ὸς ὁρῶντος, 

Ομμα δίκης καθορᾷ ποτα τα γιγνόμδρνα. 

Αδυλον,Εἰς Ὁ ἐδ, 

Ε κίανες, Εἶτα με ϑωτῇη ἐἀταοϑαλε χερσίν ἐχείναις 

Α ἧς με διεη,ρύσω. μὴ] σε λαϑοινέμεσις. 

Αδνλον, Εἰς Ὁ αὐζ΄. 

Ε ἢμε νέκυν κα τεθχς ῆες, ἰδὼν οἰκτίρμονι ϑιμῶ,, 

Ε χες αἱ ἐκ, μακβίρων μιαϑὸν ἐπτ᾽ ϑυσεξίη" 

Ν εὖ σγ ὅτε δὰὲ τοικίξῳ με χα ταχρύπηφς ὁ Φονδίσας, 

Ἰώ αὐτὴν μετέχοις γα ἐμοὶ σελ χής. 

Αδυλον, Εἰς Ὁ ἀὐζ΄. 

Χ ἐρσὶ κατοικ τείνας, τα ῷ ΟΥ ἔκ σεις ἐχ ἵνα θα ἘΣ 

Αλλ᾽α με χρύψης (ὐπὸ δὲ χρὴ σύ παῦοις. 

ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ, Εἰς Ὁ εὐ. 
Οἱ «ϑὺ ἐμε κἸείνωντες, ὁμοίων αὐτιτύχοιεν 

Ζ εὖ ξενἐ οἱ ογ᾽ αἰ τσὸ γδῦ έντες, ὑγαιγῃο βίου. 

ΙΟΥΛΙΑΝΟΥῪ, Εἰς Ὁ αὐτό. 

Ο ποτ᾽ ἐμὲ χρυ άς «ἰ ποὺ πυθυϑίαι νείατον αἴης, 
Τ' ὀοσον ὅσον χρύψαι πϑρσχοπον μέρα δίκης. 

Α ντὴ φόνου τάφον ἄμμι χαριζεω ϑιλὰ χαὶ αὐτὸς 

Ι σων αὐτί τύχο ις οὐρα» 6}εν ϑφίταν. 

ΑΓΡΟΛΔΑΩΝΙΔΟΥ. 

Κ τϑανεν ἡλιόδωρος,ἐφέασετο εἢ᾽ ἐσγ᾽ ὅσον ὧρν 

Υ σερον αἰδρὶ φίλῳ δ λοέα ϑεί μἷν. 
Α μφω γ᾽ ὡς ὑνϑίαιγον ἔπι πλακὶ τυμέδυοντω, 

ΖΞ μωὸν ἀγαλλόνϑροι καὶ τάφον ὡἰς θαι λομον. 

ΣΑΡΑΠΙΩΝΟΣ. 
Τ οὔτ᾽ ὀςειοῦ φωτὸς πολυεργέος. ὃ ῥα τὶς ἤοϑαι. 

Ἑ μιπορος,ἢ το φλούχυίματις ἰγϑυζολος. 



2238 ΑΝΘΟΛιΔΙΑᾧΦ. ΕΓΊΓΡ. 
Α γ4λον ϑνητοῖσιν ὅτί ἀπεύδοντες ἐς ἀλλας 

Ε λπιδῶς, εἰς ζίκου ἐλπιδὰ, λυόμεθα. 

ΝΟΣΣΙΔΟΣ. 

Κ αἰ καπυρὸν γϑασας θαι μείζεο, ὶ φίλον εἰπὼν 

Ρ μ᾽ ἐπ᾽ ἐμοί. ῥίνθῶν εἶμ᾽ ὁ συρηχϑσιος, 
Μ ουσαων ὀλίγη τὶς ἀηδονίς δλλα καλύκων 

Ε κι τραγικϑὶυ Ἰδίον κιοσὸ ἐδρεψαί μεθ. 

ΜΕΛΈΕΈΛΤΡΟΥ. 

Ν᾿ ἄσο: ἐμοὶ «ϑρέτ]φοφ τορϑς,πτατρα. δὲ με πεκροῖ 
Α,ὺ ἀοσύρίοις ναιουϑρα γαδωροίς. 

Ε ὑκρατεξω “7, ἔθ λᾷςον ὁ στε μούσαις μϑηίαλ639, 

ῃ ρῶτα μϑὺ ἱπαείαις σευ δ» χάσεις δρισιν. 

Ἑ [3 σύ φρ9ς,τί ΩΣ θαῦμα; μίαν ξῴνε παδίδα χϑῦγκον 

Ν᾿ αἰονϑυ ἕν ϑνατοὺς πλύτας ἐτικΊε χέος. 

Πρ λυετὴς “γ᾽ ἐγδραΐξα ζαισγ᾽ ἐν δελζρισι ωρὸ τύμ 
Γ ρας "ὃ γεῖτο) καχ[᾽ γεν ἀΐδεω. (βου. 

Αλλά κεὲ τὸν δόλιον χαὶ ωρεσξυτέου σὺ πσδοσήττων 

Χ αἰράν,εἰς γῆφας κιαύτος ἵχοιο Λοίλον, 

ΔΙΟΤΊΜΟΥ. 

Ε λπιίδὲς αὐ ϑρώπων,ἐ λα φραὶ δα) "ὃ αὐ ὧδε 

ΔΛ ἐσζον ὁλεσευδηὴς αἰμφεκαλυψ᾽ αἴδως, 

Ο ςποτε χαὶ βασιλῆι σευυέδραμμε,καὴ μετ᾿ ἐρωτῶν. 

Χ αὐρετε χϑυφότατοι δαῤμονες αἰϑαιναίτων. 

Αὐλοὶ ΣΝ ἀφς [κΊοι, νὼ αἰπευϑεες, οἵ σ᾽ εἰὐγέποισε 

Καϑ ἐπεὶ χα δ ἴοὸς οἷο; ἀέρων. 

ΛΕΩΝΙΔΟΥ. 

Τί φογασωμεϑοώ συ πεισίς ρατε,χιον ὁρῶντες 
Γ λυσῆονἰπύρ τὐμιξου χείυϑμον ἀςράώγαδον; 

Η ῥώγεμδὼ δτὶ χίος; ἔοικε δυο ῥ᾽ ὅτι παϊκΊας 

Η οϑα τις: ὅ λίζω σγ᾽ ὦ γαϑὲ πλέεοθόλος. 

Η ταὶ νϑὺ συξὲ σεούεγίες, οἷ) εὐκρύτῳ ὃ κοιτέσξης 

Χ ἰῳ γα) δοκέω τῷϑε πσδϑσηγίσα ϑμ. 
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Τούδαυτ. 

Μ νήμης θἰθούχαο (ξύφρονος ὦ ὠ φϑριόντες 

Π᾿ίνωμϑμ. κοινὸς πᾶσι λιμιζω ἀἴϑυς. 
ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΥ. 

Ἁ γϑεσπ᾽ οὐ κροίσυ λδύοσεις ταφον,θν α ὃ αὐδρὸς 

Χ ερνήπεω: μμοκρὸς τύμξος, ἐμοὶ ἐν ἱχαγός. 

ΚΑΛΛΙΜ ΑΧΟΥ. 
Κ ὑζίκον ζὦ ἐλϑης, ὁ ὀλίγος πῦνος ἱπτσάχὸν ϑύρῷν, 
Κ αἰδιδυμέω: ἀφανὴς οὔτ᾽ γὸ ἡ ἐπ ρεή. 

Κὶ αἱ σφιν αὐιηρὸν »ϑὺ ἐρᾷς ἐ ςξ πος, ἔαπα δὲ λέξον, 

Τ 57), τὶ τὸν κείνων εον ἔγω κριτίαν. 

Τού ἐυτύ, 
Ἢ ρ᾽ ὑπὸ σοὶ »ϑρίϑα: ς αὐαιγτοιύεται; "εἰ τὸν ϑρίωμᾳ 

Τ ϑκυρζσαιου ποῦδὰ λέγφε ζω ἐ ἐμοί. 

τῷ) σρίδα, τί τὰ νέρθε; "πολὺ σχότος. “αἱ σὴ ̓αἸοδὸι, τί, 

“Ψ δος. "ὁ δὲ πλούτων" υυῦϑος αἰπωλόμεϑα. 
Οὗτος ἐμὸς λοσος ὕμμιν αἰληϑινος" εἰ δὲ τὸν ἡδυὼ 

Β οὐλάῴ,πελλαίου βοξξ μέγας εἰς ἀἴδωωυ. 

ΔΑΜΑΓΗΤΟΥ. 

Π οϑς ζίωος ξεγίου φρεουουμεεϑει, πατοὶ θοῷ 

Α »ἤέλο γα ὦ ὦ ἼῈρ ἐπ ̓ αἰολίδε, 

Μζῦιν χαὴ πολεούικον ὁ λωλοτε. αὶ το δῈ Φαίης, 

Ὡ, ς οὐ τὸν δόλιον κλιαίομϑυ ἀ μιμει μόρον, 

(Κ αἰτῶ ὑπὸ ϑνητῶν φνδυοι χερεο)δνλα Ὁ Ὁ κείνε 
Γ᾿ ἤροις, ον οὐργαλέν χείμϑμον ὀρφανίη. 

ΛΕΩΝΊΔΟΥ. 

“Τί ἴς δαῤμων ξἐργεῖος ἐπτ᾽ ἠφίῳ;» ῥα στωϑαι μός 

Ε τ ϑιχαιοτέλάς; θ᾽.) διχαοτελάς. 

ΣΙ χω πῷτ᾽ ἐλαίλυσε παιγύςαιτον. ἡ τοῦ ληϑὲς 

Κ ζνοςῦ ΣᾺ δφὴν αὐήρ;" κεῖνος ὁσγ ὄφ)ν ὐνρ. 

Αδέασοτον. 

Α [άπχον σείτυρον ἀἰδεις λοίχε,σιδονία. δὲ 
Κι ρύψι κόγισ,πάτξα, σ᾽ ἐφογαίγῖσε τύρος. 

Ο.ἱ. 
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ΠΛΆΤΩΝΟΣ εἰς τίνα λερόμϑμον 

ἀςέρᾳ. 
τ ςέροις εἰσεί, 34 ἰςφήρ ἐμός. εἴϑᾳ “νοίμζυ 

Ο ὑρᾳνὸς, ὡς πολλοῖς ζμμασιν εἰς σὲ βλίπω. 

Ἁ φήρ τρὶν νϑὺ ἔλα μιπες οἰὶ ζωοῖσιν ἑῷος, 
Ν ὦ δὲ, ϑανων, λάμπεις ἕασερος “ἦν φϑινϑμοις. 

Αδέασοτον,οἱ δὲ ΝΈΡΘΝΟΣ. 

Ἑ μούϑεινόντος,",οα μιηδύτω πυοί. 

Ο ὑδὲν μδὲά μο!" τοὶ μοὶ γὸ καλαῖς ἔχά. 

Α δηιλον. 

Π αὐτὰ χορῶν ἄσλυςε,τί πὸν νέον ἵρτασεις αὕτως 

Α “ἤαλοιν; ὁ σὸς ἐζωυ,κεὶ ϑαίνε γηφοιλέος; 

πΑλλλδά. 

Οὐκ πεδυμησειφκημαῦς χάριν, Φλλα πελδυτὴ ; 

Κ αἱ χωλὸς «ὖρ ἐων ἦδραρες εἰς ἀἴδζευ, 

Γ έοσιε μοιρφίων ξοχαιλώτερ. οκχ πσϑοχοπῆς γὸ 

Ης εἶχες χΤὸ γοιοῦ δ, ὀξεχέπης βιότου. 

Τλοί εἰντῷ εἰς τὸ τὸν αὐτὸν. 

Γ ἕοσιος οὐ τέϑνυχεν ἐπειοόνϑμος τοῦδ μοίρης" 

Α ὑτὸς τίὼ μοῖραν κυφουλαίξεν εἰς ἀἴδζω». 

Αδυλον. 

Τ᾽ εἷα. φίλν, τὸν τρέσίξεου οὐμιείὼ τχον ἔγϑεο χϑλποις, 

Π ολλαῖι μνυσοαινϑύη ΝΜ ἘΧῚ σοὶ και μκαίτων. 

Κ αἱ γὸ ἀεὶ πρέμνον σοι αὐεφήοιξεν ἐλαίης, 
Γ ολλάχκι καὶ ββιφομμίου κλοῦ μμαισιν ἡ [λασεν, 

Κι αἱ δηοΐξ ἐπλυσε,χαὶ ὕδουτος αὐλαχας ἕλκων, 

Θ ἧκε αϑὲ δὐλούχϑμον,δῆῖκε σ᾽ ὁπωροφορον. 

Ανθ᾽ ὦ σὺ ̓ αρηφα κροτάφου πολιοῖό 

Κ' {σο, καὶ εἰαριναὶ αὐϑοκέμει βοτάνας. 
Α δέασοτον. 

“Π ὠλιῆα, τλῆϑι πένθος, δῦνασον ϑοίχρυ.. 
“Πολλαὶ ϑιαγογζαι εἶδον φς μεητέρς, 

Α λλ᾿ οὐ ζοιουτοις τὸν ὅσπον χαὴ τὸν βίον, 

Οὐ μα τέρων σέξενζαε ἡδίςην ὅταιν.. 
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“Τί αἰϑεοσεὶ, ϑρζουζς, τ ἢ μιαϊτζωυ ὀδύρεαι; ; 
Ἑ ἰἰς κοινὸν ἄδυ πλοτες ἥξουσι βιρο"οί. Φ: 

ΑΡΤΕΝΤΥΑΡΙΟΥ. 

Ὑ ὐγλος ὁ ποϑενας ἐχιμιοϑίϑαις αἰὲν ἑταίρας 

ΤΠ ἐμίπων ἐς τὰ νέων ἡδέα συμιπέσια, 
Οὗτος ὁ ϑηρθύων ἐπαιλόφρονας, ὐ»θοδὲ κεῖται, 
Α ἰογρὸν αἰπ᾿ αὐιϑεϑέπων μιοϑὺν αὐγεϊκαύνϑμος. 

Α λλὰ λίθοις ἔχὶ τύμζον δδοιπύρε μήτε σὺ βόε, 

Μ ἡτ'᾽ ἄλλον πείσγις" σλμμα, λέλο γε νέκυς. 

ᾧ φσαι σ᾽ οὐ Χχ ὅτὶ κέρδος ἐπήνεσεν, δλ᾿ δτὶ χοινας 

Θ έψας, μοιχευᾷν Οὐχ ἐδ δαξενέεις. 
ΘΕΑΙΤΗ ΤΟΥ͂. 

Χ εἰματος οἰνωθέντα τὸν αὐταρόρεω μέγαν οἶχον 

Ἑ κ νυκ]ών ἔλαϑε πῦρ αἰ πυονφμανϑμον" 

ΟΙ͂δῶχοντα σ᾽, τριθμὸν ἐλϑυϑερφι ἀμμμιγα. δούλοις 
Τῆς ἐγϑρὴς (της πυρκαϊῆς ἔτυχον. 

Ο ὑσγ εἶχον δῷ πδοσκηδέες ὀςέα, χωξίς" 

ΖΞ, ιωΐ σ᾽ ἡ καλπις, ξιω αἱ δέταὰ κγέρεα Σ 

Ἑ ἧς χαὶ τόμος αὐέφη. ἰταρ πὸν ἐαφον ἐχείγων 

Οὔε χαὶ ο᾽ τέφρν ῥηϊδίως ΕΑΝ 

Αδυλον. 

Ὑ δὐ(φ ρὸν ἑεὼ ἐσυρᾷς ζων μάξιμος αὐτὸς ἑαυτῷ 

Θ ὅκεν, πως γαίῃ πχυσοίυϑρμος βιόνυ. 

Σ εὐ πε γωναιχὶ κϑιληποδίη τεῦξεν τοδὲ σὴ μοι, 

Ω τ ἵνα, τίου σοργζυ καν φϑινϑροισιν ἔχυ. 

Αδυλον, 

ΝΝ ηλεὲς ὦ δοῦὴ μον, τί δέμοι τοδὲ φέγίος ἐδϑξας 

Ἑὶἰς ὀλίγων ἐτέων μέτξα, (μινεουθοιφζα 

Η ὕἥα λυπήσης δὲ ἐμιζευὶ βιότοιο τελϑυτίων, 
Μμ ἡτέρα δέλαιζευ δακχριίσι χαὶ ςυγαγεῆς; 

Η μ ἔτεκ᾽ ἤματι τῷδε, χαὶ ἡ πολὺ μείζονα παΐξος 

ᾧ ροντίϑα, στα, δείης ζεὔυσεν κα μετέρης. 

Ο «ϑὺ δ᾽ τυτϑύν τε χαὶ ὀρφανὸν εἰν μεεγϑροίσι 

Κι ὀιλιπτεν, ἡ σγ᾽ ἐπ᾽ ἐμοὶ πλύτας ἔτλη και μοίτοις. 
Ο.1]ς 



212 ἈΝΘΟΛ.ΔΙΑ᾿. ΕΓΊΓΡ, 
Ἡ κϑὲ ἐμοὶ φίλον ἦεν ἐφ᾽ ἰγνῶν ἡ γεμωνήων 

Ε μιφρεπερδῳ μύϑοις ἀμφὶ δικοιασολίας. 
Αλλά μιν οὐ γούων ὑπεδέξατο χφύρλον εὖϑος 

Η Διχίη ἐρουτῇ, οὐ γαίμων,ου , ϑαΐδαις, 

Οὐχὺ ὑμδύαρν ἀάφσε «ἰξοολυτὸν, οὐ οὐ τέκος εἶδεν 

Δ επότμου δμεὴς λείψάρον ἡ ἡμετέρης, 

Τῦς πολυ,ϑρζεωυήτου.λυπεὶ Τ δὲ με χρὴ τεθνεῶτα 

Μ ἦδος πώλιἤης πένθος αεξόμϑρον, 
ᾧ εὐντῶνος ο»εραὶς τὶ φεοντίσινν ἥτέχε ποῦ δα 

Ὡ, κυμιορον,κένεον γδμμοι φίλης πατοίδος. 

ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ͂, 

Πολλὰ φαγών,ὺ πολλαὶ πιών,ὶ πολλὰ χοίκ᾿ εἰπὼν 

ΑἸ νεϑρώποις,κεῖ ἀφ! τὶ μοχρέων ῥόδ[ϑς- 

Αδυλον. 

Β αμὰ Φα γῶν καὶ βαιεὶ πιων, καὶ ππονλεὶ νοσήσοις, 

Ο Μὲ μϑυϑλλ᾽ ἔθανον ἔῤῥετε πόρτες ὁμού. 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ͂. 

Βακχῷ ᾧ μδύσῃσι μεεμελότα τὸν δ πτείϑους 
Κ εκροπηδιῶο ἐν’ ἐμοὶ ξῷε μϑύανδον ἔγω, 

Ἐν πυρὶ ̓ὀλίγάυ ὃ ὃς ἔχέ κῶν. εἰ ἰ δὲ »ϑρανδονγ 

Δ ἴζιαι,δυφς οἰ οὖ δέος ἢ μακαίρων. ' 

Δ δυλον. 

ΕἸ ὁγιον τόδε σῆμα βεντού πομτλήμωονος ἀϑρᾷ, : 
ΝΞ παρτὸ ϑειῤῥαγέων ψυχόμϑιον σχοπτέλων.. 

ΤΥ ᾽ αδὸ ὁ ἐρημοκόμεης κεῖται χαὶ χῦθος ὀδόντων 

ε οὐδὲ "τῇ δὲ, ρών πειζαφυφςόγυγε Ζ' 

Π᾿ λδυρφίτε ὑρολιπῆ. Ὡαρσοὶ Ἢ τ ἄμοιροι 

Ν ϑϑρῶν, χοὴ κώλων ἔκλυτος αἱρμονίη. 

Ο ὕτος ὁ πουλυμερὴς εἷς ζῶ ποτειφεί μαικαιολτοὶ,. 

Ο οσὶ ἀπ᾿ ὠδίνων οῴκ Ἰδὸν ἠέλιον. 

Αδέλον. 

Μυοίος ζῶ ὦ γεϑοφπε «γον λφόοο,ἄροι ρὸς ἠωῖ 

Η λδες,χὼ λοιπὸς μνείος εἰς αἰἴδχω. 

᾿ 

᾿ 
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Τ ἰς μοῖδοι ζωῆς “ποολε ἱπῷ ἢ τῦσον ὅοσον 
Σ τί για, καὶ «Ἰγμαὺς εἰτί γα μωηδότερον; 

Μ ικρήσευ ζωὴ τεθλιμμένη" στε γὃ αὐτὴ 

Η δεῖ ὡλλ᾽ ἐγϑρού φυγνοτέρη θανάτου, 

Χ 4φμέρκον ζωϊω αὐτο αλδύξοτγῷο σ᾽ ἐς ὅρίμον, 

Ὡς καγω φείδωνὸ 'χρίτου εἰς ἴδω. 

᾿ ΓΑΥΛΟΥ͂. 

Δ ἀμξηϑρὰς μείρης πυμα τέων ὑπεδύσαιτο γοἶαν. 
ᾧ εὖ, Ὁ κα λὺν μούσης ξαυΡΕ τὸν ἠρεκἐᾳ. 

Ὡ λετ γβαμματίχης ἱερν δ ἀσις. αἰ υἰφιρύτῃ κως, 
Καὶ πάλι πένδος ἐχής δή ἐφ᾽ ἱπαῦχρ ὡτει. 

ΚΡΙΝΑΤΓΟΡΟΥ; 

Ω δυύςην ϑλζοιο φιλέςραπε,ποῦ σοι! ἐκεῖνα. 

Σ κῆ τραι, αὶ αἱ βασιλέων ἀ φϑονοι δυτυχίαι, 

Α ἧσιν ἐπηώρησεις αἰεὶ (δον, ἢ ἐπεὶ νειλῷ, 

Κ {σαι ἰουδὸ εἰς ὧν πἷξἰογῆος ὅροις. 

Ο ϑιῴοι κα μαίτοις ζες Ομ δεεμμοιρησειγτο, 

Σ ὃς δέγεκυς ψαφαρη χείσετ᾽ οὖ ὁςραχίνη. 

ἈΛΕΘΝΙΔΌΥ. 

Ἀρκεῖ μοι γοήης μιχρὴ χόμις᾽ ἡ ὃ αἷξ οσὴ 
Αλλον δχεθλίζοι πλούσια κεκλιμϑώον: 

Σ τήλη, Ὁ σκληρϑὺ γεχρωδν βαρος οἵ με θανόντα 

Γ γωσογτ᾽ ,αὐλχαύδρῳ τῷ ὁτὶ καλλιτελάς. 

χαλοῦν 
Γ ὧν ζα ραν τίνων ἔχε μείλιχος αἰέρος ἑῶϑλοῦ 

Τονδὲ νέκυν, ψεῦςου δου μονες αἰμεδίων. 

Η γὸ ἰων ϑήδηϑεν ὠτύμψιος, οὐκ ἔτι ασόϑοσὼ 
Η γυσεν, δλλ αἱ πεζωὺ βῶλον αἰ συ ωχίσατο. 

Ο ρῥφανικῷ ο᾽ ἔα πεωϑὲ λιπὸν βίον, δἦγιν ἔϑηκει 

Ὁ φϑευλρϑδυ, κείνῳ μὴ βαρες ἔοσο τάφος. 

ΚΡΙΜΑΤΌΡΟΥ. 
ἃ εἴλαυοι, τί κεναῖσιν ἐἰλωμεϑοι θαρσήσαντες 
Ε λπίέσιν, αἰ τηρο6 αἰαϑονϑωοι (βιότου; 
ποῦ ρος ἐδ κ ΣΤ ΕΤΕ 



4. ἈΑΝΘΟΛ. ΔΙΙΑΦ. ἘΠΊΓΡ, 
ΗΝν ὅδε χαὶ μύϑοισι χαὶ ἤϑεσιπόωτα σέλδυχος ὦ 

Α ρτίος, δλλ᾿ φὴς βαιὸν ἐππουρήυϑμος, 
Ὑ ζατίοις εἰν ἴξηρσι.τῦσον δίγα τηλόθι λέσξζου 

Κ {τωι ἀμετρήτων ξῆνος ἐπ᾽ αἰγιαλαΐ. 
ΔΙΟΔΏΡΟΥ.» 

1 φϑημω τόσ ἐπ᾽ αἰδρὶ φίλη πολις ἡνεσ᾽ ἀχοῷ ᾿ 
Γρααμα πϑρ᾿ δὐυδρου ναΐμιοισιν ἀἰσκοϑίης. 

Κ λαῦσε δὲ μιννίχα! α πατὴρ σ᾽ Θχὶ οἱ δι μυήδεις 
Λ αὖνον ὑψιφαῇ τὸν αὐέτενεζαφοι, 

Δ ἐξμορος, αἰάζων ὁ ὀλοὺν Κουχον.ἢ ἡγὸὲ ἐώχει. 

ΥἹὰ ᾧ τίγφν (ῳῦτα καΐζοιχομϑρῳ. ᾿ 
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ͂, 

Ο ὕτω δυπύλιον τὸν αἰγάω ορος ἀκριτε μοῖξφι 
Π ρωϊον ἐἷξ γξης ἔ δῥισαι αἰολέων, 

Κι ρφις 'δχτοσεύασα βίου κύνας; ὦ πόποι; α)ὴρ 

Ο ὧος ἰμειδύτῳ χεῖται ἕλωρ αἰδν. 

ΛΕΩΝΙΔΟΥ͂: 

Η εἰον, δῇ γυκῇ καΐζα φϑινϑύοιο κα λύκπ)4ς 

Ο τέον, οἵων γα οἰμφέγανες κεφαλζῶ: 

ΠῚ ολλεῦς μϑὺ ξαν)εῆσιν Ἔρεσχο υϑρζωω 5 ϑρίτεοσιν, 

ΠῚ ολλὸν δὲ μνήμῃ πτρΗ τλριςοκρύτεες. 

ΕἸ δὴ ῤρισοχρ οτῆς καὶ μείλιχα δὲ μοογῆσει!, 
Σ τοεξλζω οὔκ ὀφρεῶ ἐοϑλὺς ἐφελκχόνϑρος" 

Η δὲ χαὴ βακιχοίο χρβοὶ κρητῆρος ἀδνξιν ᾿ 
1 θῦναι χοινζοὺ δυκύλικα, λφλιζω: 

Ἡ δὲ χαὶ ξείνοισι χαὴ οὐχδύ μυοισι τεσ οσονέδι: 

Ἑ ρδᾳν. ὦ ἐρᾳαποὶ ζοιον ἐγής φϑήνϑμον. 
ΠΈΡΣΌΥ: 

Μ αντιέδες ὦ  ξζνε, καὶ δθρρατςε, ς,ἣες ἀγόλου, 

Δ ἐς (αν κραιγαῇ ἢ χείμεϑ! εὐὶ ἱ ξυλόγῳ, 90 

Α γεαυύλοι, ) ὦ ὃν ὀρφτυτοι. οἱ σ᾽ ἐὺ τυρῷ 

Μ Ζωυυταὶ τέχνης, δουροτόμοι στειλέχεις. 

ΑΝΤΙΓΡΑΤΡΟΥ. : ᾿ 

“Ἔ ἱπὸν αἰφρονδμῳ,τίς, καὶ τίνος ἐοσί; φίλαυχος 
Ε ὑχρα τί διω, “ποδαπὸς σὴ δἰ χε᾽ ἔμϑῳ, “θριασξές: 



τ φερε δ  ΟΕΝΝ 

Γ ἃ ΒΙΒΛ. ΤΡΙΤΟΝ. Ζ2ις 

Ἕ ζησας δὲ τίνα φέργων βίον, "οὐ τὸν ρόσρου, 

: Οὐδὲ τον ὧκ γηαΐν, τὸν 2 (φοῖς Ἔταρον. 

“Γηρᾳὶ σἹ᾽ ἢ νούσῳ βίον ἔλλιπες; ἥλυϑον ἀδὸν 

Α ὑτοϑελεὶ, κείνων γγά, σείνϑμος κυλίκϑῳ. 

ἼΕἸ ρέσξες ,ὰ καρτα. “λοί(οινύ σε βῶλος ἐλαῷρα, 

Σ ὑμιφώνον πινυτῷῷ οὐντα λόίῳ βίοτον. 
ἶ ΛΕΩΝΙΔΟΥ͂. 

Τίς ποτ᾽ Ὡκ εἷς τίνος Ὥρα «ρα τοίξον ἐςέα ζᾳῦτα 

Τ᾽ λήμον εν ἡμιφας λάρναχι γυμναὶ »ϑμῴ, 

Μυῆμα δὲ χαὺ ζείφος αἰ ὧν α'μαξϑϑοντος ὁδύτεω, 

Α ἕονι καὶ δοχιῇ λιτοὶ τὐρϑαξέεται. 

Η δὲ σῷ χαὶ πλδυρᾳὶ ρα τοίνοισιν ἅμαξαι 

Σ χίτλιε, (οὶ σγ᾽ ουτθεὶς οὐσγ᾽ Τχὶ ϑαάχρυ βαγζ. 
ΘΕΟΔΩΡΙΤΟΥ͂. 

Π ἔτοος ἐγὼ "πα λαὶ γυρή, καὶ ἀπτοιπῆος Ἐχιξλής, 

Τ κὸ ἡφαχλείτου ἔνδὸν ἔχων χεφόαξεώ. 

Ἁ ἰὼ μ᾽ ἔπιε χροχεύλαις ὑσον. ὦ ὃ οἱ μοΐξη 

ΠῚ αμιφόρῳ αἰζιών εἰγοδέν πέτα μι}. 

Α γίελλω δὲ βροτοῖσι, χαὴ ἀ ςηλος κῷ ἐοῦσα, 

Θ φν ὑλακἝητέοο δήμου ἔχουσι κύγα. 

ΛΕΩΝΊΔΟΥ. 

Ὴ δὴ μεὺ τετϑιτῆαι ὑπεκκεχα λυμμένον ὀφειζ, 

Α ρμονίης ὦ ̓αρπλαξτ᾽ Ὀχιχεχλ υϑρη. 

Η δὴ, χα κωλέωες ὑπὲκ (ρ9. αὐγαίΐζονταὶ 

Η μετέρης. τί πλέον γζῦ Ὀχτεννυμεθα; 

ἴτε! γὺ πίω οὕτω «ρζευῦ ὁ δὲν ἐπ μιηΐξαντο 

Α γιϑοφποι, κατ᾽ ἐμῆς νφασόυϑρμοι κεφαλῆς. 

Α λλα ασϑϑς ἐγζαιων, οἰϊδωνέος ἑρμεία τε, 

Κι αἱ γυκῖος, της ὀκΊὸς ἴτ᾽ ὠτραπιτοί, 
ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΟΥ. 

Βαλλέθ᾽ (φρ τύμεξου πολιαὶ κρίνα, ᾧ τοὶ στενήν 
Τυμιπϑω᾽ Ὠι φήλυ ῥήοσετ᾽ αὐαϊξιμϑροὶς. 



26 ΑΝΘΟΛ. ΔΙΑ, ΕΠΊΓΡ.. 
Ἡ [λυκεροἱ πγϑύσαντος ἐφ᾽ ὑμετέρφισιν οὐ δοίτσαις, 

ΠῚ ολλάχι πσϑὸς μα λαχοις 8σγ, ἐχορθυσενόμωες. 
ΛΕΩΝΙΔΟΥ͂. 

ὑτὰ Ἐχι ἐχρηλάνος ἐ ἐγὼ ὁ λιδος,οεεὔομαι χείνου ; 
ἐν ηλοῦσαι χρήϑων σὴ, οὖν χϑονίοις ἀσοόζοι, ἶ 

Ο τρὸὺν καὶ γυγῇ πἰλισεύνϑμος λζον, ὁ ζοωρὶν Ϊ 

Β ουπαμιμών, ὁ ωρὶν πλούσιος αἰ πολίοις, ι 

Οὐρὶ (τί 5 πλείω μιυϑεῦ μ᾽ Υ  χὴ πᾶσι μακαρτὸς, 

ᾧ εἰ ὅτ - “γοήης δοσοὺ ἔχά μόρμον. 

Κα ΛΟΛΤΑΙ ἋΣ ΟΥ̓ 
Δ αἰμόνα, τίς “γ᾿ δὃ οἶδε τὸν αἴδκον, ζωδϊκα, χαὶ σὲ 
Χ ρμε τὸν ὀφθαλμοῖς ἡϑιζὸν εἰν ἡμετέρις, 

Τὺ ἑτέρη κλιαδσαντες ἐδ )οκϑῳ, σοεἰὶν ἐκείνου 

Εἶδε πα τύ δίϑαρωῖν γ, οἴμ᾽ αἰινρότερον. 
ΘΕΟΦΑΝΟΥ͂Σ. 

Βδίον οὐκ ἔλὶ πατεὶ, πολυχριαύςῳ σὴ, σχὶ παιδὶ 

Λὕσις ἔχων,κεγεξεὼὺ τέων. αὐέχωσε χόννν, 

Θ ἐοὔϑο και. ζαρχυσας: ἐπεὶ οὐχ "πὸ γεῖρφι Ὄχηων “ 

Η λυϑε δυςήνου λείκψψονα μὸρπϑεου. 

ΑΝ ΤΙΠΑΤΡΟΥ͂. 
Κ υλλίωῤίεο, Ὅρος Ῥκαδῶν αἱ εἰχούᾳς, 

Αὕτη σπμᾳ ̓ἔλίκεπτ' Ὡσαλλοδώρῳ. 

Πἰοσηϑώ μὲν ἰόντα γυκΐος ὦ ἐν 

Ε κῖφνεν δ]99εν πεσων χεραυγός. 

Τ᾿ ηλού ογ᾽ αἰγανέης τε χαὶ βἐροίησ 
Νικηϑεὶς ὁ δρομειὲ και ευδὰ, ᾿ 

αὐ», .ᾳ΄ 

ΕἸΣ ΚΟ, τμλυρς ΤΙΝΑΣ, 

ὧν ᾧ 
ΑΤΑΘΙΟῪ, Ἰρὸἢ τωδαυλίῶ, 

Κι ανδαύ λοὺ τόδε σήμα: δίκη οἡ ἐμὸν οἷν ἰδοῦσα, 
Ο ὑδὲν αἰλιτφανῳ πίοω οὐ δοϊχοιτῇ ἔ ἔφη. 

Η λε γὺ διοσῦῖσι «ὧῷ ̓αὐδρασι μι δὲ φοῆγαι,. 
Α λλ᾽ ἡ τὸ ρὶν ἔχφν, ἡ τὸν ὑχεςαιϑμον. 
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ΗἩνϑξα καδαύλξω πα λύψ καχόνου ̓ ὃ αὐ ἔτλη 
Δ 4ξαι πίω ἰδίων ὄμμασιν δλλοτείοις. 

: Εἰς (ῳρϑναπαλον. 

Ἑ εἰδωὸς στὶ ϑυτὸς ἢ ἔφες, τὸν ὃ μὸν ἀεξε, 

ἫΝ ἐρπήιϑρος ϑα λίρσι. “αονόντ σοι οὐ τίς ὄγγσις. 

Καὶ γδ υὐπὰ ὙΠ ΣΝ εἰμι, γίνου μεγαίλυς βασιλέας. 

ἘΠ ΤΟΥ τ ἔχω ὅοσ᾽ ἔφαΐον͵ ἃ ἐφυξρισα, ὃ μετ᾽ ἔρωτες 

Ἰ ἐρην ἐδαν' τὰ ὃ πολλα ὡολᾷζια κεῖνα λέλφηθαι. 
Η δὲ (ὑφὴ βιότοιο χϑδαίνεσις αἱ ,ϑοϑἰποισι. 

Εἰς γιοξζῶω. 

οΟ τύμεξος «δ οὔτι ἔνδὸν σέκ ἔχ νεκρόν. 

Θ γεχρὸς ὧι ̓ὀχῆὸ Οὐχ ἔχῴ πίφω, 
Αλλ᾽ αὐτὸς αὐλρ νεκρὸς ξ] χαὶ ταφος. 

ΑΝ ΤΙΠΑΤΡΟΥ͂, Εἰς τἰω αὐτίω. 
Μ ομεύαν σειμὶ τέκροις γεκυεςόλε δέξο με πορθαεδ. 

Τ αὐ λα λον. Ἔδοχεῖ σοι φόρτος ὁ τλυταλίδὲὸς. 

ἹΓῚ ληρωσή γαςὴρ αἰα σὲν σκαίφος" εἰσιδὲ χϑύρεες 

Κ' αἱ κούρᾳς, Φοίξευ σχῦλᾳ χοὴ τ τέμιδες, 

ΛΕΩΝΙΔΟΥ͂, Εἰς τω αὐτίω. 

Γ΄ ἐπτὸς ἔτ᾽ αν σιπύλῳ μέδς, ᾿αϑε ζωοισιν αἰα ζ, 

Ε «Ἴὰ δὶς ὠδίνων μυρο δι θαγατον. 

Δηξῳ οἢ; οὐτῆ᾽ αἰῶνι οϑου.τί σ᾽ ἀλαζώα μὖϑον 

ᾧ ογ ξατο, τὸν ζωῆς ̓ ξ παγα χαὶ τεχέων; 

ΑΝΤΙΓΑΤΡΟΥ, Εἰς ἔἕΐρω χαὶ 
λέαιδρον. 

Ο ὕτς ὁ λφαιδροῖο Αἱ οἰ πλοος, δι ὁ πῶτου 

Π ορθμὸς, ὁ ο μὴ μεοιμύῳ τῳ φιλέοντι βαρι. 

Τ' αδθ᾽ ἡροιξτα πἴϑοιϑον ἐ ἐπαόλια τῦτο Ὁ πύου; 

Λ εἰνψομον ὁ πσδοδότυς ὦ ἐπέχειτο λύχνος, 
Κ΄ οἰὸς δὴ, ἀμφοτέροις Ὁοη, ἔχφ ζᾳφος, εἰσέτι ἡ γε 

Κ εἰνῳ τῶ φϑενερῷ μεμε Φομϑύεες αἰέμω. 

ΜΈΛΕΑΓΤΟΥ Εἰς δαφιῖ. 

Ὁ ὑκ ἔθ᾽ ὁμού χιμαίρϑισιν ἔχῳν (δίον, οὐ ἔτ᾽ γαιφν. 

Ο πραγρποῖς ἐθέλω πὸν ὀρέων χερυ φαΐ. 



218 ΑΝΘΟΛ. ΔΙΑ Φ ΕΠΙΓΡ, 

Τί [λυκώό μου, τί ποθνὸν οὖν οὐρέσιν; ὥλετο δαίφνιξ, Ὁ 
Δ ἀφνιξ, ὃς ἡμετέρη πῦρ ἔτεκε χρ «δὲν. 

Α τὺ τύσγ᾽ οἰκήσω" ϑνβαΐν δὲ τὶς ἄλλος ἐπ᾽ ἀγρῶν 
Σ τελλέοϑω. τοὶ παροιθ᾽ οὐκ ἔτι πανὶ φίλα. 

Αδυλον, εἰς τί μκῶνα. τὸν (εισεών,ϑρώπον.. 

ἙΕ "αίσγ, ποῤῥνξας ψυχωὼβ «ρυδομονα. κεῖμαι. 
Ο ὔγομα “ἢ αὶ πευσηοϑε: κακοὶ ο κακῶς Ὡσόλϑιοϑε. 

ΑἙΈΘΝΆΔΟΥ εἰς τὸν αὐτὸν. 

Τὸ ἐπ᾽ ἐμεῦ ςήλζω αἱρα μείξεο, μήτ᾽ ἐ θα. 

Εἰ ἰπῶν «ὐϑέόςτις, μὴ τίνος ἐξετάσας. 

Η μῆ, τίωυ αὐύφρ»τελέσους ὁδὰν. ἢ φέρέλϑης 

Σ ἐγ, μηση" οὕτως ζω αὐζ4ς πελέσους. 

ΡΤΟΛΕΜΑΤΟΥ͂ εἰς τὸν αὐτιν. 

Μὺ πόϑῳν εἰμι μιοίϑης, μυννογ᾽ ἔνομιαι" στλοὴν τὶ ϑνησκᾷν 
Τ οἱς πὴρ ἐμέο φηήλξω ἐρχουϑβοις ἐθέλω. 

ΚΑΛΑΙΜΆΧΟΥ εἰς ὃν αὐτό. 
ΒΡ [κυ ὁ γοῦτ᾽ ἐσσι) τίτοι φάος, ἢ σχϑτος ἐξθρόν 

ΓΤ ὁ σχϑτοξ:υ μιέων γὸ πλείονες εἰν αἴδν. 

ἩΓΗΣΙΠΙΟΥ͂ εἰς τὸν αὐτόν. 

Ο ζφα! πόρπη αὐξὲ τον τάφον εἰσὶν ἄχανϑαι, 

Κι αἱ σχϑλοπες' βλαλψός ζει πύδοι ς ζιὺ παφϑοίης. 

Τίμων μεισθεϑφ5 πος οἱ «ἡοικξω.δλλαὶ φέδελϑε, 
Ο ἐμωζᾷν εἰπαὶς πολλα. ΤΕ ἦν μαῖοι. 

Αδιηδλον,Εἰἰς τὸν αὐτο. 

ἼὉ ρηχείζευ καὶ ἐμοῦ ψαφαρὶ χόγι ῥάμνον ἑλίοσοις 

ΠῚ αὐτοϑεν, ἢ τον ἀρέια. κῶλᾳ βαΐηου, 
Ὡς ἐπ᾽ ἐμοὶ μιηοῆ᾽ ὄρνι οὐ εἴαρι κοῦφον ἐρείδει 

Ι χορ, ἐρημαζω οἢ᾽ ἡσυγα χεκλ γαδίίος, 

Η ὁ μισὸ, 865 πος,ὃ μι αἰφοῖσι φιληϑεὶς 
Τ ίκϑυ,οὐση᾽ ἄιδὲ γνησιὸς εἰμι νέκυς. 

Ἄδηλοι, Εἰς τὸν ἀὐτὸν. 
Μ χαίρῳ εἶ εἴτης με Ἀαχϑν κάρα, λα ἡἔδελϑεν 

1:σον ἐμοὶ γαίρᾳν ἔφη, μή σὲ γϑῶ. : 
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ἐπλδνί ̓ Αδηλον, Εἰς τναύτς Ὁ Ὁ 

Κ' αἱ νέκυς ὧν αἰ κιθν,αἴ)λο,ος: σὺ δὲ δὲ πο λωρὲ 
Π' λουτωνος ταρθᾳ κέρξεῤέ μή σε δωχῃ. 

Αδυδον, Εἰς τὸν αὐτὸν. 

Ο ςτῖς μιε-πριόδοισι μιέσους τοίργχυσε ϑεκνόντοι, 
Λυγρα παϑὼν,τυμεξου μιηση ὀλίο»ιο τύχοι. 

Π αὐτες ἐπεὶ τῇ μῶῶνα νέκον κα λέοεσιν ὁδΐ ται, 
Κι αἱ μόρος ἀμμμει μόνοις ἀΐιμέορος ἡσυχῖνς. 
ΑΝ ΤΙΡΑΎΥΡΟΥ σιδώνίου εἰς τὸν βασιλέα 

τς αΠ]ολεβθῖον. 

Μυείαῶι “πολέ μοὴς πατὴρ, ὅχὶ μνεία μαΐτηρ 

ΠΤ’ φεριδία “πολερϑες ἠχίσαιτο πλοχαίμοις. 

Τ' ολλὰ τίϑννητὴρ ὁ λο Φύρατο, χερσὶν αἰμήσας 
Α »δρομοίχε ις δγοφεραὶ χε ᾳτὸς ὑωῥῦεχϑνν. 

Α μεγαίλρ! δ εὐγὺ τος ἑ ἑαγω ἡ δύψατο χαίτθμ, 

Καὶ πλατὸς ϑύρωπαςἐ ἐσονώχοσε δὲμος. 

Καὶ γ᾽ ες δὶ πύϑος αἰμϑυρωϑεῖσαι σελα!ᾷ 

Α ρα: χαὶ οὐραμίας αἰπφαπιτοις ἔλιπεν. 

Φ) λεὸ ὃ Αἰ λοιμὸ ὃ ὁλας ϑοινητορ οι χέρσου, 

Πεν πατέρων γεωρα Σ σκά τῆρον ἑ λῇν᾽ πάλάμέᾳ. 

Ὁ ὑδέσε νυξ ἐχ, γυκῇος ἐδέξατο. δὲ ὃ αἱ αἸακίας 

Ἴ οἷος οίκ ἀΐδυς, ζει γ᾽ ἐξολυμπον ἀγ4. 

ὉΜΉΡΟΥ... 

»ῳ ληχῆ “ϑϑοος εἰμὶ, εἰδα οἢ᾽ Ἐχὶ σήμμιαι τὶ χείμιαν- 

Ἑ ὑτ᾽ αἢ ὕδωρ τεγᾶν; αἱ δένδρεα μακρὰ τεῦλν, 

Ἡ ἐλιός τ᾽ αὐιωὼν λα ρἐπή,λαμωρα πε σελζιυὴ, 

Αὐπί τὴδὲ υϑβουσα πολυκλαύςῳ Ἐχίτυμξω,, 

Αγῇε λέῳ ᾳϑειοῦ σι, μι δὰς ἃ ὅτι τῆδὲ περοιτῆαι. 
ν ἸΟΥΛΙΑΝΟῪ. 

Τουλιάγὸς μῶ; ̓Π)ε αἰ γϑϑέροον τ᾿ θα δὲ χείτου, 

Α μφό τερον; βασιλάς τ᾽ ὐγαὸς, χράτερὸξ 7 αἰ μιν 

ΡΥ ΟΥ̓ ΤΟΥ. (τ᾽. 
Ὁ Ρ αἴδὼν μιηδεινς (ὅτ τάφος, οἐς ὁ πύρ  πγοὶς 

Ζ ἥλος Ὁ ΓΧαύχης δῦ μι ἐποίησε γείμιαν. 



.2095 ΑΝΘΟΔ; ΔΙΑ Φ, ΕἘΠΙῚΓΡ, 

Οἷς αγεὶ πέμπει μειλίγματα σισυφὶς αἶα, 
Μ΄ ήζος μειλίκλου θυμὸν ἵλφισχϑμϑμη. 

ΘΕΟΔΩΡΟῪ τῷ αὔθο εἰς μέμωον. 

Νυλφς ἴδῃς, Ωχὶ σοὶ σὴ ἔλμαοε θα γοντὶ 

Ἵ ἔπυρέ, καὶ νεκύων ϑηκέσε μμολόθορν. 

παύου: : 

Σ ιγῶς γευσεόμαλε Ὁ χάλκεον, κ ἔτι σγ᾽ ἡμὶν 
Ε ἰκόνας ϑγαχεσῤγων οὐ υτελέφο μερόττων, 

Ν δυμασιν ἀφϑυγίοισι" πεὴ σ)᾿ ὀλξίφε σιωπή 
Ν μῶ φυγὴ τελέϑη, τῇ ωγρὶν ἐλελορικεθου. 

ἘΓΣ ΑΥ ΑΝ Ἢ ΤΑΣ, γεγο 
Ἁ δυλον. 

Ο ρφξις »ϑὺ κιϑαρα πλέτον γρας εἵλετο θνητῶν, 

Νεζῶρ δὲ ἰλώοσης ἡδυλόχου Ὀφίν, 

τῷ ἐκ οστευη “ἢ, ἐπέων πολυϊχωρ ϑειος ὁμῆφϑς" 

Τ ηλξφαγης σὴ αὐλοῖς, οὗ τάφος 3) 6δὲ. 

: Αδέσεσοτον. 

Ἑ λλας μϑὺ ϑηξας ὠροτέρϑις κοϑυκρινεν οὗ» αὐλοῖς, 

Θ ἥξω δὲ κσφϑ"ομῦν, πταὴ δὼ τὸν οἰγιωδδυ. 

ΑΡΧΙΟΥ. 

Α ἰωρῇ ϑηράον ἑμμαοσόνϑμος δέμας αὐραῖς 

ἢ λᾷμον κορτηδεὶς ὧκχ, λᾳσίας πίτυος, 

Α ἰωρῆ, φοίξῳ “ὦ αὐουρσιον εἰς ἔραν ἔςης, 

᾿Πρῶνα χελαμιτίν ναμεταων σεύτυρε. ; 

Σ εὐδὲ βοαν αὐλοῖο μϑηίδρομον Οἷκχ ἐτι νύμφαι ᾿ 

Ὡ ςπείρος ον Φρυγίοις οὔρεσι πά σόμεϑα. 

ἜΣ “ΒῪ ἘΦΨΦΙ, αι ἴχεῦ δν νυ 
ΠΟΣΕΙΔΙΠΡΌΥ;. υἀῇ 

Τ' ὧν τοιετῇ παίζοντα «Ὁ φρέαρ εἰςυαμακίᾳ; “. 
Ε ἴδωλον μορφαξ κωφὸν ἐπεασασειτο. 

Ἐκ δ᾽ ὕδῶιτος Τ᾿ πδο Ὁ. αξροχον ἥρπασε μιοίτηρ, 
Σ χεπῆουϑῥα, ζωας εἴτα μοῖραν ἔχᾷ. .. 
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Ν ἐμφὼ; ογ οὖρι ἐμέννεν ὁ δ νηπειος,δἰλλ᾽ Ἐχὶ ορεωύων 
Μ αἴὗϑεκοιμηϑεὶς,τὸν βαϑον ὕπνον ἔχ. 

ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ͂. 

Τ' εἰδαὶ με πείζαέτηρον, αἰχηδέα θυμὸν ἔ ἔχοντα 

Ν᾿ ηλφῆς αἴϑνοῦ ἡρπάσε οὐ να 
Αλλά (με μὴ χλάιοις; χαὶ γὸ δ βιόγχιο μετίορν 

Π αὐρου,χαὶ παύρων “ἣν βιῤγοιοκακχϑῷ. 

Αδιυλον. 

Α δὲ ἀλιτανδυτε χαὶ ἀποοπε, τίτηε ζοιοῦτον 
Κ αλλ ἀλόγου ζωας γήπιον ὠρφαίισεις; 

Ἑ φαὶ ψϑὺ Ὅγε ποὺς οὶ δώμασι φερσεφονείας 

Π αἴγνιον, δλλ᾽ οἴκοι λυγρὰ λέλοιστε παϑη. 

ὌΠ ΓΑ ΚῈ ΔΟῊΝ ΤΟΎ. 

Γ ὥα καὶ εἰλείθεα (σι »ϑρ.τέχες, ἡ δὲ καλυ]φς) 
Ὡς αἰρεηον" οἱ μιφοτέραις ζώυσα Ὁ ςα δον. 

Ἑ ἰμὶ δὲ μευἠβνοέων “πόθι γείοσο (οι Οοϑὲ ΝΣ ὑμέας 

ἐμ! πίνος, ἡ τίς ἐὼν, οἴδω “πῦϑεν μετεξζζω. 

ΑΤ ΑΘΙΟΥ. 

Α (αλε μεοὴ ἔγγροντο γα μοι, εὐ νύμφια λέκζα: 

“ Θὺ γὸ αἱ ὠδίνων ἐϊξεφαη πσοίφασις. 

Νεὼ “7 ἡ αϑὺ τειπάλωνα γευὴ τίκΊουσα. καθ». 

Γαςρὶ ἢ. δεφχολπτῳ γεχρὸν ἔγες! πέχος. 

Τ διοσή σ᾽ ἀμφιλύκη δρόμον ζώυσεν ξζοτου αἱμυᾷ 

Τὸ βρέφος, αἰ ωρηκίοις ἐλπίσι ἐοίϊομϑρον. 

Κ οὐφὴ στὶ πελέϑοι γαςὴρ πέχος αὐτὶ χογίης. 

Α ὑτηγδ σε φέρ, χαὶ ᾿αϑονὸς οὐ γατεφς. 

ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ. 

τὸ Ὗ μυρρὸν Ἄκνμοῖ ἔτὶ ζώοντα γαλακῖ, 

Τ χροὸς ὑῶν ( ζοίγων νηὸς ἐρέσαιεϑμον, 
Ο ϑρδὶξἐ ἐτύμως βορέης βάλεν εἰς «ἡλὸς οἶδμα, 

Κὲὶ ὑμα δ᾽, Ὄπο ϑἰπὺψυχίω ἔσξεσε νηπιαΐχου. 

] "δ, αὐοικ τίρμιων ηἷς ἔφες λεὺς »διδηκῴτεω 

Η λιχος οὐκ, ἴδιο πικρὸν ἀπηλάσαο. 
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ΔΙΟΔΩΡΟΥ͂. 

Κ λίμακος ἐΐξ ὀλίγης ὀλίοον (βρέφος εὖν δοδώρϑυ 

Κ πατσεν, οὐκ σ᾽ ἐαΐγη καϊδλον ἰςραίγαλον, 

Δ νηϑεὶς σσξοκοίρζευος. ἐπεὶ “ ἰδὲ λείον αἰακῇα 

Α ντόρϑυον, ποιδιας αὐτίκ᾽ ἔτεινε χέρα. 

Αλλὰ σὺ γηπιαΐχου διμωὸς χόνι μή ποτε βείϑήν 

Ο ςέα, τῷ διετοιξ φηδονϑρη κόροικθς. 

ΕΙΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ, κῷ αὶ 
Αδέασοτον. 

Ἑ ξηκοντούτης δ[ ονυύσιος οὐνθοίδὲ κεῖ μι, 
Ἰ αρσεις, μὴ γήμιας" ἐλδε δὲ μηση ὁ πατήρ. 

Βαὶε 
πελόυτῆς. 

Γ ἡδαὶ χαὶ στενΐν πετρυχϑίος, οὐσγ ὀρέοοντος 

Οὐδενὸς αὐ, ϑρωπου δεςτυχίης ἔρανον, 

Ἴ οἷς ομεροίς κώλοισιν ὑπήλυϑον ἠρέμα πύμεξον' 
Ἑ ὕρον ὀζυροὗ πε τς μόλις βιότου. 

Η λλαξϑη τ ἐπ᾿ ἐμοὶ νεκύων νόμος" ὀγὸ ἔϑνησχον 

1 ρῶτον, ἔπειτ ἐτάφζω “Φιλὰ ζαφεὶς, ἔδοινον. 

ΛΕΩΝΊΔΟΥ. 

Η γον ὺς γὼ ̓ μδηίτης τάφον ἐφεφαίωσε 

1] αρ)ειχῆς. ἀΐϑη, ποθ᾽ ὁσίως κέχριχας 

Ἁ δεασοτον. 

Ε γ φιλωνὶς ἡ πίξωτος αὐ,ϑρώποις 

Εν 5: ρ γήρᾳ τῳ Γμειχρῷ κεχϑίᾳεημϑα. 

Μήμ᾽ ὦ μάταιε γαῦτα τίωὼ ἀ ἄκραν κα μτήων, 

Χ λδύζωυ τε ποιεῦ κὴ Ἄρτα χαὶ λέ 

Ου ̓ γὼ μοὶ τὸν ν᾽, οὐ ̓ μαΐζοις κούττυ ἌΠΟ ἷ 

Οὐκ Ζῦές αὐδρας μμαΐχος, ΕΣ οὲ δ φδὺς, 

Ἰ᾿ ολυχρούτης δ, τί γρνζω αἰϑέεσώος, 

Δόγων τὶ ποηπάλημα, Χαὶ κακὴ Γλώοσα, 

Ἐ γράψω οἷ᾽ ἔγραψεν αὐτὴ γ᾽ οξκ οἶδα. 
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᾿ ἈΝΤΙΦΙΛΟΥ. 

Ν Ν ἀροδύον κλιντῆρᾳ φίλων ὁ τρέσζες ἃ ἀείρων 
Ἐνδόϑεν, ἔφρῳ λαΐξοι πρῶ ἐφη κέρκον, 

Σ' φάλματος ἐξὸ ὀλίροιο. πεσῶν ϑαίγεγ' ζεῦ δηδὲ ἕτοιμος 
Εἰς αἴδχωυ. ἐκοὶλά “ἢ ἡ πολιὴ φπξσφασι. 

Ον ογ᾽ ὀλοις ἐφορά γεχυοςύλον, αὐτὸς ἐφ᾽ αὐτῷ 

ὉΠ σκαντίω ὁ γέρων ὠξθοφορα ἔλαϑεν. 

Αδέασοτον. 

Τ ρῴ: ἐτέων δεκαιδους, τριάδος ϑύο, κέζον ἔϑνυχα» 
Η μετέρης βιοτὺς μδρτίες αἰϑέριοι. 

Α ρχοὺ μαι ζούτοισιν.ὁ ὁγὸ γεόνος, αὔϑος “Σῆριςον 

Η λικίης ἔϑκκγεν χὼ ὁ πρυδίων πύλιος. 

ΕΣ ΓΕΈΒΟΥ Σ, χοῦ κὶ 
Αδὲυ λον. 

Οὕτω πῶς δπόλωϊλε γεωπόνε βῶλος Ἔρότροις; 

Η δὲ χαὶ τύμζοις γωΐζοξ α τῷ σι βόες, 

Υ ννὶς δὲ οὐννεκύξοσι;τί ὦ στλέον; ἢ πόσος οὗν 
δὰ υεύς, ὃν ἐκ: τέφρης κου ̓ ᾶϑοιος Ξφπαάσιτε; 

Ο ὑὐκ αἴει ὶ ζήσεεϑε' χαὴ κίας ἄλλος κίοσι, 

Τ οἱ οΟΙης. ρξα ϑροις πὰ. πασι κα χοασορίης. 

ἸΠΣΤΓΎΝΆΙΚΑΑΣ,, αν ῆς 
ΛΕΦΝΙΔΟΥ͂. 

“Τ' ἔς, τῆνος σα γωύαι, πὰ οἰζωυ αἰ πὸ χίογα, χεῖσοι : 

1 ρηξω, καλλιτέλόι ς."χαὶ ποϑαπή, (ἀμίη. 

“Τ ἰς δὲ σε χοὴ κΊερεῖζε; )εύκριτος, ᾧ κε οογἧες 

᾿Ὲ ξέδοσαιν. “Θρήσκᾷς οἢ, ἐκ τίνος; οκ Ὁχετού, 

“Εὖσα πόσων ἐτέων; δὲ ο κ᾿ εἰχοσιν. ἢ ῥα γ᾽ ἄτεκνος; 

ὑκ,δλλὰ τοιετὴ καλλιπέλίω ἔλιπον. 

“2 «ἡ σοι χεῖνίς γε, καὶ ἐς βαϑὺ γῆροις ἵκοιτο. 

"Κ' α)σοὶ ξφε πόροι πόρτα τῦχν" σοὶ καὶ χοῦν 

ΔΙοσκορι δου,ὗδὲ,, ΝΙΚΑΡΧΟΥ. 

Τ δ ορερ ἧς πνϑίσασαν ἐν ὠδίνεοσι λα μίσκζζῷ 

Υ ζατα, νικαρέτης ποῦ δὲυ χαὶ δυπόλιδος, 
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Σιὼ βρέφεσιν δϑιδύμοις,(α μίζωῦ ρος, αἱ χξρανείλ' 

Κι ρύπήουσιν λιξύης γόνες εἰκοσέτην. 
Α λλαχϑραι τῇ πουδὶ λεχωῖα, δῶρφι φέρφυσομ, 
Θ ερικοὶ χτὶ ψυγοοῦ δαχρυα. χεῖτε ταφύ. 

1 αὐτν, οἱ δὲ ΚΑ ΊΤΑΤΟΥ ϑασιου. 

Α ρχέλεώ με ϑεί μῶν τα πολυξείνζωυ, ϑεοδέκ]ου 
ΠῚ ἥδω καὶ αἰνοπαϑοζ ἔγνεπε δ μ ρέτηε. 

Ο ὧν ἐπ᾽ ὠδῆσιν, χαὶ «μἡτέρᾳ γτοῦ δὸῦ τε δαίμων 

Ἑ φϑασεν,οὐση᾽ αὐτὸν εἴκοσιν ἡελίων. 

Ο κ]ωχᾳιδεχέτις σ᾽ αὐτὴ ϑούνον, Ἔρτὶ τεχϑῦσει. 

Α ΡΤ δὲ χαὶ γυμιφη, πὶ ύτ᾽ ὁ λιρρηφόνιος, 

Εἰς τίω πέραν κωνςαγτὶν πόλεως 

δοίμαλιν. 
] γαίης οὐκ εἰμὲ βοὺς τύπος,οὐ σ᾽ ὑπ᾽ ἐμεῖο 

Κ ληήζεται αὐτωπὸν (δοασύδλον πεέλφο»ς. 

Κ' εἰγζωω "ὃ Ὁ πὔροιϑε βαρυς χολος ἤλασεν ἥρης 
Ἑ «φαρϑν, δὲ σ᾽ ἐγώ κεκροπίς εἰμμιγόκυς. 

Ἑ υγέτις ζῶ δὲ γδρυτος Ἔπλων δ᾽, στ᾿ ἔπλωεν ἐχεῖνος 

Τ᾽ γδὲ,φιλισαείων αὐτί παιλος σκαφέων. 
Β οἰΐδ)ον σ᾽ ἤκϑυον ἐγω τότε, νιοῦ ὃ γϑρητος 
Ἑ ὑνέτις, ἡπείοφις πέρπο (91 αἰμιφοτέραι δ: 

ΜΈΛΕΑΤΡΟΥ. 

Οὐ γαίμον δλλ᾽ ἀΐϑυ ᾿ξχινυμφίϑζον κλιεουρί φῇ 
Δ ἐξατο, χε οϑενίης ἄμμιατα λυομϑῥη. [ 

Α ρτἰ γὸ ἑασεοίοιο νύμφης ᾿ὅητι δικλιίσιν ἤχειω 

Λωτοὶ, καὶ ϑουλοίμων ἐπλαταγειῶτο ϑύρα" 
Η ᾧον ογ᾽ ὀλολυγμιὸν αἰέκραορν, οὖν σγ᾽ ὕμϑίαιος 

Σ ,γαϑεὶς 7) φλέγμα μεϑουρμώόσειτο. 

Α ἱσγ αὐταὶ ὃ φέγίος ἐ διαδούχοιου χρῷ παςῶ 

Π εὔχαι, αὶ φϑενϑύα νέρϑον ἔφαινον ὁδὸν. 

᾿ΦΙΛΙΤ ΠΟΥ͂. 

Α ρτίμϑῃ οὖν ϑουλόίμοις γικίππσδὸς ἡδγς ἐ πήχά 

Λ ὠτὸς, καὶ γαμεχοῖς ὕμνος ἔγαιρε χρότοις" 
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Θ ρζωος σὴ εἰς ὑνϑύαιον ἐκώμια σεν" ἡ δὲ τάλαγα, 

Οὔπω πόυτα γωυν, χαὶ νέκυς ἐξ λέπετο, 

ἊΝ ἐἰκρυοᾷς αἰἴδι,τί πόσιν γύμυς διέλυσας, 

Αὐτὸς ἐφ᾽ Ῥπαγίμοις περπόυϑυος λέχεσιν; 

ΑΝ ΤΙΠΑΤΡΟΥ͂ σιδϑωνίου εἰς λοΐθα. 

Τ ὐχοὶ ἅμα χευσᾷ ̓ ν Ἀγουργίδι, ὦ σέ ἐρωτὶ 

Θ  ρυπῆϊονδρέω, αἱ πα λὴς κυωριδὸς αἱξροτέραν, 
Λ αἸογ᾽ ὄχω,πολιῆτιν λιξωνς οἱο Κοο ϑου: 

ΠΙ φρώωυης ς λδυκϑ Φαιδροτερζευ λιξζαδων, 

Ὑ ἐὺ ϑυη τέ κυ ερφαν, ἐφ᾽ αὶ μινηςφῆρες αἰ γαυοὶ 

Π λείονες ἢ γύμιφης εἵνεκα, τυγδαρ δὸς, 

Δ ρέπηουϑυοι χαριΐᾳς τε χαὴ ὠγν τέο αἰφευδιὶ τέου" 

Η ς χαὶ π᾿ ϑθωδῳ τύμιξος ὕδεωδε χρόκῳ 

ἘΠΕ ἔτι χηώςγτί Ὡς ὕρῳ Ὁ Δ᾽ ϑ'Ὅροχον ὀφειοῦ, 

Κ αἱ λιπαραὶ ὅυοεν δρ και σνέοισι χϑμϑ,. 

Η ς ἔπι καλὸν άμμυξε τὶ ῥέδος ἀφρο λυ φά, 

Καϊο»ερὸν λύζων ἐφοναίχνσεν ἔρως. 

Εἰ “γ᾽ οὐ πα ίκοινον δου λέω ϑετο κέρδεος δ γζω, 

Ε λλας' αἰ, ὡς ἑλένης, τ ογ, ὑαῦρ ἔογε πόνον. 

ΠΟΜΙΡΉΤΟΥ γεωτέρου εἰς Ὁ αὐ. 

ἩΟ, καλὸ ἡ πᾶσιν ἐφρίσμμιον αὐ όήσαισα, 

Η μοιούη ,αρ ἐτῶν λείεια δρεψακϑέν, 

Οὐκ ἐπί χευσογχαλινον ὁρὰ δόμον ἠελίοιο 

Δ αἰε,έχϑιμιηνν σγ᾽ ὕπνον ὀφάλονϑιυον, 
Κ ὠμοες, χαὴ πὰ νέων ζυλώματα, χαὶ ποὶ ποϑειο τῶν 

Κ' νίσκκατα, αὶ μμύφην λύχνον ἐἀπείπαϑμη. 

ΑΤΑΘΙΟΥ͂ δολαειοὸ εἰς Ὁ αὐ. 

Ἑ ρπὼὶν εἰς ἐφυρίευ, ταῖφο, δ ἐδραχον ἀμφικέλδϑυθον 

Λ αἴδὸς βρχοίης, ὡς Ὁ χάξαγμα λέγή. 
Δ άχρυ ἢ θλταυείσαις, γαίᾳρις. αν ὧν ὁ ἀ εἰχκοῦς 

Οἰκί Ἰείρω σε ἔφζω, ζιὃ πάρος οὐκ ἰδυμάι. 

Ὁ πῦσον ἠϊϑέων γόον ἤκα χες: δλλ᾽ Ἶδὲ, ληϑίου 

Ν αἰφς,αλαίΐζω οὖ οϑον] κατθερδρύη. 
Ῥ.1. 
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Αδέασυτον. 

Α κμᾳίη «ϑϑς ἔρωτα χαὶ ἡδέα κυωριδὸς ἔργο; 

Π αἰροφίλᾳ, χοανϑοις ζοις [λυχερφες ἔ μυυσαικ, 

Ἐσζξέ.ϑη ὃ τὰ φίλτρα τὰ κωτίλᾳ, χῷῶ μετ’ αἰοιδκὰς 

ἢ ὀγμιδενχσὴ κυλίκων οἷ λαμιύραι ̓πσδοπύσης. 

Α δὲ δεφχίνητε, τί τέως ἐ ἐπέραιφον ὁταιρίωυ, 
Ηρπασας;} χαὶ σήν κύπτρὰς ἔμενε Φρένα; 

ΦΙΛΟΔΗ ΜΟΥ͂. ᾿ 

Ἐ γϑοιδὲ τῇ ς φφυφερῆοι μιοιλφκὸν ῥέθο ς, οὐγθοίδὲ χεῖττη 

Τ ρυφ νιον, σαιξακδὺ αὔϑεμαι (αλμμακίδων. 

Ἡ καλύξη χαὶ ἡ δοῦμος οὐεαρέπει, ἢ φιλοποι χ" 
Στωμυλίη μήτυρ' ἀὸ ἐφίλησε )έων. 

Η μοιοιη ςερξασαι τοι ὁ χύωριδὸς ὠμιφι ἱγωυωκϑῖυ 

Οργία ταὶ φίλτρων λαίδὸς αψα νϑων, 

ᾧ ὃς κν φήλης ἱερὴ χϑγι τῇ φιλοξακγῳ 

Μη βάτον, λλ᾽ ἀπαλάς Αϑυχϑίων καλυχας.. 

ΘΥΙΑΛΟΥς 

Η χκροτοίλϑις ὀρχηςφρὶς ριον, ᾽ αϑὶτεάύγαις 

Καὶ κυξέλῃ πλοκοίμοις ῥίψαι ἔχιςα »ϑρη, 

Ἡ λωτῷ κερϑεγτὶ Φορουμνϑύη,ἡ ποὶς ἐφεξὰὴς 

Εἰδὸ᾿ αἰκρήτοις χήλοποτειν κιΐλιχας, 

Ἑ νθοίογ᾽ κἰπτσὸ Ἴζέαις αὐαπασεται,οέκ ἔτ᾽ ἔρωτι, 
Ο ὑκ τι πϑρωνυχίδων περπουϑρὴ και μμοΐτις. 

Κι ὦμοι χαὴ μϑυίαι μέγα χα ρετε"χευϑοται ἄδν 

Η Ὅερὶν ζεφαγων αὔεσι χρυπήομδμη. 

; Αδέασοτον. 

Ἑ ἴκοσι κϑυλλικχρ οὕτεια, χαὶ ογέα, πέκγα. τεχϑῦσα, 
Ο ὑδενὸς, σα οϊὲ μῆς ἐδραχϑμιζυ Θρίνατον" 

Α λλ᾽ ἑκατὸν χαὶ πέντε διζευυσούμιζου εἰγιαυτοις, 

ΣΞ χκήττωνγ ξομερα) οὐκ ἐχιϑεῖσοι χίφαι. 

Αδέασοτον. 

Α ογ᾽ ἐγωή πἰξέξωτος ἴῳ  πλακὶ τῆδὲ πεϑαμίμα!:. 

Μ οἰούῳ ἐγι ἱ ζωγαν αὐέρᾳ λυσα νϑρης 
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'ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΟΥ εἰρζας λυκαγμξίδας. 

Οὐ Ἴὐρα φϑινϑοὼν σέξας ὉρΧ ΟΝ, οἱ δῈ λυχαιεξεῶ 

Αὐ λάχοιϑυ φυγοζω κληδόνα. θυγατέρες, 

τέ τί φορ)ενίζω ἡ ἰχωθαυϑ, οὔτε Ὅχδϑας, 
Ἢ ὙᾺ παρὸν, νήσων αἰπυτα τίου ἱερωῦν' 
Α λλώκαθ᾽ ἡμετέρης δυεῆς ῥιγϑιλὸν ἰγάδος 

ᾧΦ ἡμῶυ πε φυγοξω ἔφλυσεν Ὄοιέλοχος. 

Α δέασυτον εἰς Φ ἀϑο. 

Α ρχίλοχοι( μαὶ )εουὲ καὴ δοημονας) οὐ τ᾽ εὖν αἰ γιοὺς 
Ε ἰδόνϑυ,οὐθ᾽ ἥρης οὐ μεγάλῳ πεμδρφ' 

Εἰ σ᾽ δ μιοὔχδοι κ᾽ αἰ τίαϑα λοι, ἐκ αὐ ἐκεῖνος 

Η λον ἐξ ἡμέων γνήσια τέκνα τεκεῖν. 

Αδυλον εἰς Ὁ θ΄͵ 

Δ εξυτερξι αἴδαο θεοῦ γέρα χαὶ τὸ χελωμγαὶ 

Ο Μγυμδὺ 58 γτου δέμψια Φερσεφφώς, 

Π αιρλένοι εὗ ὡς ἔτυμον ὺ ὑπὸ φθον,. πολλαὶ 67, ὁ πικρὸς 

Ἅῶώὠ ἰχρὰ χαϑ ̓ ήιμετερης ἔφλυσε “πρϑενίης 

Α ρχίλϑιχος᾽ ἔπτων δέκα λζω φαΐτὶν οέκ Ἐχὶ καλῷ 

Ε ργα,γωναηκεῖον δ), ἔτξαπεν εἰς πόλεμον. 

- ιεράδες, τί χόρησιν ἐφυξριςῆρας ἰαϊμκίοις 

Ε τρώπετ᾽ οὐχ ὁσίῳ φωτὶ "σριζόυϑιυαι ς 

ἈΝΤΙΓΡΑΤΡΟΥ. 

Ὑ' αἱ μϑὺ ἀεὶ πολύ μυθον ἀεὶ λαίλος ὦ ξένε χίοσα 

ᾧ ασφ' πὶν δὲ μέθας σεφυπροφον, ὡδὲκύλιξ. 

Τ αὐ κρϑοσθμ ἢ), τὰ τόξα: τὰ σγ᾽ εἰσία,  φιρφερον" 

Α νδὲμα οἡ αὖ μίτρας, τω πολιοκρόταφον. 

Τ' οἰανδὲ ςα λϑυροὺς Ν ἔχρυφε βιῆίδα τύμζος, 

Τ αν ̓ λυμδη αἴ φαντοννυμιφιδίαν ἄλοχον. 

Α λλ᾿ ὦ ὑγερ καὶ χαῖρε, ὺ ὁ οἰχοκϑροισιν ἐ ἐς ἀδϑω 

Γ αὐ αὐ τὰν μιύϑων αδὴς ὄπαζε χάειν. 

ΑΛΚΑΊΤΟΥ εἰς γώ ἡτίς ἐκα λάτο 

φιδὶς. 

Δ ἴζεμαι κῦ Τουμὸν Του χάξιν οἱ πϑροδιπὶς 

ΑΝ τοστίκι Φὶ μοιεον γράμμα λέδο σε λίθος, 

Ῥ.1. 
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ΔΛ «οτύποις σμάλαι κεχϑλαμμμεένον. ̓  ῥα γωυα κὶ 

Ταν πϑονὶ χευϑομϑύα χίλια ὦ ὃ ὅγομιαι; ᾿ 

Τ᾿ οὔὐτὸ ,ὺ ἀγἐνλ4 χϑρυφούμϑμος εἰ εἰς ἕν φριθμος. 

Η ὁ »ϑὺ εἰς ὀρδοὶν ἀτραπὸν Οζκ θμολεν, 

Η ογ᾽ οἰκίξον ναίουσα τοσγ᾽ ἡδίον ἔθλετο φιδὲδ', 

Ν εὖ στφφιγίὸς γάφοις οἰδίπτος ἐφιε ασοίμιζου" 

Α ἐνετὸς, οὐ ̓κ διοσοῖο χα (θὲ ἀνίγμκα τύποιο, 

ᾧ ἐγζος »ϑὺ ξιωςτοὶς,οἰξεουέτοις σἹ᾽ ἔρεζος. 

ΛΕΩΝΙΔΟΥ. 

Α ὑπὰ τμόκλει, αὐτὰ φιλὼ, αὐτὰ ρρισω, 

Α ὑταὰ τίμα θω, ποῦδες “;οιφοδίκου, 

Γ' ὥσαι “ἰ πυ’᾿ ὠδῖνος πεφονόυνϑραι αἷς ἔπι το το 

Σ ὦμα πατὴρ ςαίσας κουτῶοιν δ ριφύδιχϑε. 

ΑΤΑΘΙΟΥ φολαεικθύ ἔχε τὴ ἰδίᾳ μωνταὶ 
κείμϑρη ον βυζανπίῳ. ; 

“Ὡ ξένε, τί κλκα φς,  δζοα σὸν μόρον. “οἵοϑαι τίς εἰμι, 

4Ὁ ὑὶ μὰ τὸν, δι᾽ ἔμιστης, οἰκίζον ὁραῖ Ὁ τέλος. 

“ συ δὲ τίς; “αἰδλ4α."γωυὴ τίνος; αὐδρὸς τὐρίςου 

Ῥ ἡπρϑς, ἐἷζ ἀἰσιης,ομώο μαι μιεμνογίου. 

“Πῶς; δέσε βοασοοίν κουτέχ κϑις; εἴρεο μοῖραν, 

Η μοὶ τῆλε πατρης ξῴᾷον ἔδωχε ταφον. 
“Πδω λίπες; “πεμότηρον ὃς οὐ μιεγδυροισιν δϑων, 

Ε κ δέχεται μαζων ἡμετέρων ςασῤνα. 

Α ἴ3ε καλεῖς ζῶοι. γα) ναὶ φίρ ς,βγεο κείνῳ 

Ο φρφὶ μοι ἡξησας δαιχρυ φίλον ςαλϑφοι. 

ΜΈΛΒΑΤΡΟ ἃ; 

Δα; αἰκρυα σι χαὶ ἢ νέρθεν «αἰπὺ Αϑονος ὑἡλιοδώρᾳι 

Δ ὡροῦ (σι, φοργαῖ λείνψδρον εἰ εἰς ἀΐδυν, 

Δακρυα δεςδωκρυτα. πολυκλαύτῳ σ᾽ ἐπιτομζῳ 

Σ᾿ πενδὼ μνᾶμα πόθων, ἐωῶμδ, Φιλοφρεσεέώας. 

Οἰκϊ ρα γὸ, οἰκῖεὰ φίλαν σε χ) Ὁ» φλινῦύοις μδιέα- 
Α ἰάζω, κενέαι εἰς αὐχέοϑντα χαίφιν. (λεὺς 

Α ὙΦ πονανὸνἐ ἐμοὶ ϑαίλος ἔϑοτασεν ἄδας, 

Α ρπᾶσεν' αἰκ μαῆον σ᾽ ἀγ)ος ἔφυρε χϑγι6" 
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Α λλά. σε “ώνα γᾶ ἃ ποότζοφε, ταν πομόδουρτοῦ 
Η ρέμα σοῖς χϑλποις μᾶτεῤ οὐα [ιοέλισαι. 

ΤΥΜΝΈΩ. 

Μ΄ σοι τῶτο Φιλαμι λίξυ λποχαίειον ἔςω, 

ἘΠ μὴ κσδλενείλῳ γῆς μοδίης ἔτυχες, 

Αλλά σ᾽ ἐλθυϑεείης σ᾽ ἔχ ζφος ἴς! “Ὁ ἰστ 

Ἧ: αὐτοϑν εἰς ἴδον ὙμΩΝ ὁδὸς. 

ΣΑΠΦΟΥΣ. 

Ἢ μμοίδὸς ἀδὲ χόγις παν δὺ ασδὲ γαΐμϑιο ἀχγοῦσαν 

Δ ἐξατο φερσεφόγας κυαγεος δούλα μος" 

Α ς καὶ δισοφϑιυϑρας, πᾶσοι γεοδηγεῖ χα λκ ᾧ 
Α΄ λιχες ἱμερταν κρατὸς ἐ ὅαντο χόμάρ. 

ἙΑΛΑΙΜΑΣΌΥ. 

Τ μμογον, τίς σὴ ἐσσί; μα δαλμογας οὐ σ᾽ αὐ ἐπεγρῶν 

Εἰ μὴ ἀιμοῦκου πεΐξος ἐπῆν ὄνομα 

Σ τήλη, χαὴ με ϑὺ μινα. πεὴ πόλις ἢ μέγα, φυμὶ 

Χ ἤρον αὐιᾶ οὔναι σὺν πόσιν δὐϑὺ μϑρμη. 

ΤΩᾺΑΝ ΝΟΥ͂ ποιητοί τῷ βαρζουκαλλῃ. 

Ἑ ἰς πόσιν αἰνϑρησεισαι παρ᾽ ἐλατίης λίνα μοίρης, 
Η νεσα χαὶ χθονίοις, ἤνεσει χαὶ υγίοις" 

Τ οις μϑὺ, οτὶ ζωὸν» λίπον αέρα" Ὅς ᾿ δτὶ ζοϊον. 

Αλλὰ πτιτὴρ μίμψοι σπου σὶν ἐφ᾽ ἡμετέροις. 

Τοί αἰστο εἰς Ὁ αὐ. 

Τ οὔτο (ᾳοφροστεύας αὐτοίξιον ϑῦρεο γος, 

Δ ἄχρυα σοι γα μέτας «πτεῖσε καΐαφϑιμϑμα. 

ΚΥΡΟΥ ποιητοῦ. 
Τ ρῴς ἐτέων δεχρίδες, κοέης γόνος: ἐς ποία σγ ἄλλα 

Ε πέλεν, δλλ᾽ ἀἴϑης πικρὸ ἔπεμψε βέλος. 
Θ »λυτέρζωυ σγ᾽ ἡρπαξε ῥόδων κα λύκεοσιν ὁμοίξευ, 

Π αντ᾽ ᾿ἰπομαξα ϑέζω ἔργα. ταὶ πηνελοπίῆς. 

ΤΟΥΛΙΆΝΟΥ αὐγόπηου. 
Α ὑτίω οφοδύτίω ὃ ζωγράφος: "οὔ δὲ τέχνης 

Η μέίροτε,χφὶ λήϑέωυ δῶχεν ὀδυρομϑμοις. 

Ρ' 1{|1Ὸ 
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ΑΕΟΝ ΤΈΟΥ σολαεικοό. 

Σὅμα ῥόδο: τῦ εἰν δὲ γωνὴ πέλεν" αὐτὶ δὲ πάπτης, 
Ι χετὸ τί δὲ πόλιν, κηδουδιη τεχέων. 

Αὕτη ἀφμνήφοιο λέ χϑς χϑσγκησε γεμδυρῦ, 
(Θ: πᾶξ9ς δὐνομίης ἴδιμονα, ὅὔκε πόλν. 

Γ ρὴ ρὴῦς »ϑὴ μόρϑν δ ὅρον, ὈΦελλε δὲ μυμεία κύχλα, 

Ζ ἐφ. ἀγαθῶν οὐ ̓ δεχθικεοϑοι τὰ 

ΑΤΓΑΘΙΟΥ εἰς τίου ἀδελφζωὼ 

δ δυίαν 

Τ᾿ αὐ παΐφος αἰϑήσασοιν ἐν ἀϊλαϊν καὶ ἰοιδῶ, 

Τ᾿ αὐ πολυχὺ δίςου μναΐμονα, ϑεσμκοσέοίας, 

Ε ὑλυίαν χρυ πῆ ξονίη χϑ χόνιφ᾽ αἱ “7 ὄχι τύμξῳ 

Κ εἴραντο “πλοκούμιοες, μοῦσξι, δέιας,παφίη. 

τ᾿ 

ων 

ΤΟΥΛΙΑΝΟῪ αἰγυ]ίου: 

Ο εὔομα μϑὺ,καλύ, φρεσὶ δὲ πλέον ἠὲ πσξοσώπῳ, 

Κ αἰτϑανε φεί, ,ϑιοίτων ὀΐξα πόλωλεν ἐ ἔαρ. 

Καὶ [χὸ ἔζων παφίη πϑρομοΐος,δλλαὶ στευδύνῳ 
ΜΞ οεύῳ Ὧοϊς τ ἑτέροις παᾶλλας ἐρυ μινοτάτη: 

Τ ς λίϑος σι έρλϑησεν ὅτ᾽ ̓ὀξύρπαοσο ἐ ἐχείνζωυ 
Ε ὑρυδίης εἰἴδης αὐδρὸς απ’ ἀϊκα λίδων; 

Τοῦ εἰντω τωϑα ς!χν. 

ἜΣ οἱ ἱρὴ δὐλαϊγία βοδὸ! χαὶ πύμρω ἐγείρέ, 

Ῥυσια τε ψυχῆς δῶρφ. πὐνσινέμει 

Αντ ̓ δ)εργεσίος [λυκερὸς πόσις “ὅηι ϑοινοῦσει: 

Ὡ κυύμορφς,κείνῳ δῶχας ἐλδυδεοίζω, 

πΑαλλλδά. 

Ψ ὑλλὰ φρεσξυμης ζἱς κλυφονόμοις φϑογέσασα, 
Αὐτὴ κληρονόμος Μὴμ ἰδίων γέρρνεν. 

Α λλομϑῶὺν δὲ τεῦχος καυτέξη δόμων εἰς εἰΐδαο, 

Τ αἱ αἷς δαπόμαις Ὁ ζῇν σύμμέξον δύεα »ϑρη. 
ΠῚ αὕτα Φασροῦσοι βίον, σεευαπτώλε:» ἸἸδαπόμαισος 

Η λᾷτοσ), εἰς ἴδ ὦ ὡς αἰπεκερμμαίτίσε.. 

᾿ 
ἱ 
᾿ 
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ἘἙΥΤΟΛΜΙΟΥ. 

ὙἹέος ὠκυμόρου ϑοίγατον πενθοῦσα »ϑυΐπτα, 
Κ ὠκυτῷ μεγαίλῳ “πγό μα σεβοεξέχεεν. 

Ο ὑσγ᾽ ἔσχεν πα λίνορσον αὐαπνδυσεισαι γ»ῆσαι, 
Α λλ᾽ἄμα χαὶ εϑρζωόου παύσατο χαὶ (διότου. 

Αδεασοτον, οἱ δὲ, ΒΙΑΝΟΡΟΣ. 

Ὑ ςατον ἐνϑρέαύησε τὸν ὠκύμορον χλ εαρρίςῃ 

Π αἶϑαι, τὴ εὐμφὶ τάφῳ πικρὸν ἔπαυσε βίω. 

Κ ὠκύσοισαι "ὦ ὁοσον ἐγόμδϑιυε ἐυΐξος αἰ», 

Οὐκ ἔτ ̓δχιςρένψαι πνϑυματος ἔδέ πϑνοίς. 

Θ᾽ ηλύτεραι,τί ὥσθ ον ἐμετρήσοιοϑε τύλαμαι 
Θ ρζαῦον ἵνα χρι αὐσητ᾽ ἀτρι χαὶ εἰς αΐδεω; 

ΓΑΛΛΆΔΑ. 
Η πασέ εἰς νύμιφζωυ καὶ τὸν γαΐμον ὕρπασε δὰ κ(ΘῚ, 

Ὑ υχῶν συ λήσει τερπομϑύων αἀλήω. 

Εἷς γαίμος εἰκοσιπέντε ταίφοις ἔπλησε θανόντων, 

Γ᾿ αὐδυμος δὲ νέχραν εἷς γέγονεν ϑοίλο μος. 

Νύμφη στενθεσιλάα, πολύςονε,νυριφίε πενϑεῦ, 

Α μιφοτέρωνό γαῖμιος πλούσιος οὖν θανάτοις. 

ΑἸΜ Ξ ΛΙΑΝΟΥ. 

Ἑ λχεέτάλαν «'ϑὰ μος ὃν ἐκ τὶ μαζὺ αὐνδίξάς, 

Ἑ λκυσον ὑςατιον νῶμιαι καΐα φϑιμϑρης. 

Η δ᾽ Ν᾽ ξιφέεοσι λιποπνοος: δλλὰ τὰ υὐὐδὸς 

ᾧ ἕλτρα καὶ εἰν αἴδν πα δοχεμεῖν ἔμαϑεν. 

Αδοιλον, οἱ δὲ, ΔΉΜΑΝ ΤΌΥ. 

Υ κα τῖον φωγαῆα κλυτὴ πόλι τῷτο ϑδεατῶ 

Ε ἵπεν ἐς ὠτρύγετον νυκῖα κατερχοι δύ, 

Ο ἴμοι ιἔγῶ ὁ ϑύφηγος, αἰ πέλλιχε ποῖον ὁμεείουε, 

Γ' οἷον ἐπ᾽ ὠκείη νηὶ περὴ ς πέλαγρε.. 
Α ὑταρέμεδ χεδύδεν μόρ96' ἵξαται ὡς ὀφελόν γε 
Χ φρο φίλζυ πίω σὴν γέϊοφι βαλοῦσα, ϑχνάν. 

Αδυλον. 

Τίσης μα τίου φρίώντες, ἐμιῷ αὔλα μίμνετε τὐμίῳ, 

ο δὲ ἐνξ γώ οϑρζεσων ἀζιο φ» φϑινϑβοις. 

Ῥ- 1. 
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Δῇἤγε σῶν χρὴ ποῖῶε πόσις" χοὴ ποῦ δὲς ἐμεῖο 

φᾷ αἰρύτε,χϑὴ μνήμζυ σωζετ᾽ ἀμάζονίης. 

Αδέασοτον. 

Α λκῆςς νέη εἰμὶ ϑαίνον οἢ᾽ τ αὐέρος ἐῶλεί 

Ζ ἡνῶνος τὸν μοιεῦον «ἐνὶ φέρνοις ἐδεδέγμζω, 
ΟΥ φωτὸς [λυκερών τε τέκγων “αϑοὐκριν ἐμὸν ἤπορ᾽ 

Ο εὔομα καλλικράτεια, βροζοις πλϑτεοσιν γα φῇ. 

Αδυλον. 

Ε ὑχέοϑω αἷς ἔστειται γευυὴ ἥῦχον, εἶστε πολυζω 

Γ᾽ ἀφερ᾽ «πσὸ ποιοσῶν ῥηγϑυνϑμη πεκέων. 
᾿Μ αἴης δ), οὐ παλαμσι χυϑη νέκυς: οἱ σγ᾽ ὅχι γοῆαν 

Ω, λιαϑὸν, κοίλων Φζοσενες ὖκ, λφοόνῶν, 

Μητέρος ἐκ γεχρὴς ζωὸς γνγος εἷς οῖρα. δαΐμων 
Τ ἧς »ϑρ πο ζωζω εἵλετο,ζοῖς ογ᾽ ἔπορεν. 

ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΟΥ͂. 

Α ρχεαϊαοσὸν ἔχω τίοὶ ἐκ, χολοφφῶνος ἕτωιραν, 

Ας καὶ ὅχὶ ῥυτίδων ὁ [λυκὺς ἕξετ᾽ ἔρως" 

ΗΝ νέον ἡ ξήσοισαν ὡὀιποδρέψορτες ἐσοιςαὶ 

Γ ρωΐρξόλοι δὲ᾿ ὅσης ἤλ)ετε πυρκοαιῆς. 

Αδυλον. 

Μηδὲ καταρθονίοις κζ πὸ δαίμοσιν ἄμιμορος εἴης 

Η μετέρωι δώρων, ὧν σ᾽ ὀπέοικε τυχεῖν, 

Ακμίαᾳ, οἰυζεκαι νικόμιανχδ δυγαΐτηρ πε δὲν: 

Τυμιίξον καὶ φήλζωυ͵ σὴν ἐθε κεοϑα, χάριν. 

Α δνλον, 

Μή μεϑοαίς κύδιαε πϑξόρχεο τύμεξον ὅδἔτα, 

ΣΣ οἷσιν αἰχοιμεγοις πϑοσὶ ἱκελόυϑοπέρε' 

Δ ἐρχήμδιωος ογ᾽ ἐρέφνε, τίς εἶ, πόθεν; μοίαν “ὃ 

Ἰὰ γώσεαι, ἧς υεὐ λαίμιπεται οἷ κμερόποισ, 
Πα,τα δ ὅσσα, δροτοῖσι φέρᾳ κλέος, ζῶ ὁ ονιδεαῖ, 

Ἑ ἴω ἐρφυτίωὼ, ἤλεα,(φφροσξωυξω. 
Τ οἵης τομίον ἀ᾿ ϑρησον' ἐς οὐ οινίας "δά αἰταρποις. 
Ὑυχὴ πατήα) γᾳ σῶ μ᾽ δἰποδυσαιμϑμη. 

᾿ 
ἢ 

πσ ω μμπμνμ. πνῃ,.ῃ“ῃῳὦ ὦ». 
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Αδυλογ- 

Νικόπολιν μια φουιλῶνος ἐθήχατο τσ ονὶ πέτρῃ 
Ο μιξείσας δακρύοις λάρνακα, εὔρ μαρέζξω , 

Αλλ᾽ συσὲν πλέον ἔσκ. τί “ὃ πλέον αὐέρα κηδοῦς 

Μ οιούῳ αἰ πὸρ “γαίης, οἰχονϑρης αἰλόχου; 

ἘΡΥΚΙΟΥ. 

Α τῆς ἐγώ; κείνη ὃ ἐμὴ πόλις. ἐκ, δὲ μ᾽ ἀϑέιεν 
Λυροὸς Ὄρης ἰτὰ λών ωρίν ποτ᾽ ἐληίσατο, 

Και τευ ῥωμϑήωι γ πολὶἡτίδὲυ, γεεῦ δὲ Θαγουσης 

Ο ςεα γησα)ὴ κύζιχος ἠμφίεσεν. 

Χ αἰροις αὶ ,ϑρέψασα χαὶ καὶ μετέπειτα λαλοῦσα 

Χ 9ὼν με, χαὶ ἡὶ κόλποις ὕξατα δόξαϑρη. 

αὐ ΘΟ ς 

Ν αἱ λίτομαι πϑλοδτα, φίλω καταλεζον εἰκοίτῃ 

Εὐτ᾽ αὐἐμδὼ λὄνοσης πατοίδα ϑεοσα λίζωυ, 

Κ ἀτϑανε σὴ πϑρακοιτίς, ἔχ4 δέαν ἐν τϑονὶ τύμιξος, 

ΑΤῶ, βοασοείης ἐχζύθεν ἠονος, 

Α λλά μοι αὐτοθι τεῦ γέ χενήδκον ἐγζυϑι σεῖο, 

Ο φρ᾽ αὐα μιμμφήσκη τὴς ποτε χϑυιραδῖης. 

Αδυλον. 

Ο ρῶς παδόσωπον «φμοσίης τὴ; (Φοονος; 

ΓῈ ἰ χαὴ τέϑνηχε, τοὺς δὐρεταὶς γνωρίζεται 

Ψυχῆς Ὁ καλλος μάλλον ἡ τῷ (ὑμαφς. 

Αδέασοτον. 

Ὑ γδὲ ποτ᾿ ἀἰχϊερέιςον ἐδέξατο γοῦα, γϑμοῦσος 

Λαοδίκην, δυΐων ὕξειν εἰλθυουϑρώυ. 
Σ μα ογ᾽ μα λδεώαντος αἰωΐςοιο χοόγοιο, 
Μ ξιμὸς ἔκ δυρλον ϑηχ᾽ ἀσίης ὕπατος. 

Κι αἰκούρης χάλχειον ἐπεὶ τύπον ἐφιρασειτ᾽ ἀδλν 
Κ εἴωϑυον ἀκλφαίς, τῷ γ᾽ ἐπέϑνχεκύκλῳ. 

ΚΡΙΝΑΤΟΡΟΥ͂. 
Υ μυίϑδᾳ τίου βδαἰδρου ἐροίσμαιον, αἰέν ἀϑὺρ μα. 

[9] ἰκογλμὲς, κούρξω αἱ υυύλον οὀναέτνν.. 



24. ἈἈΝΘΟΛΙΟΔΊΑ ΦῈΠΙΡΡ. 
Η ρπασας ὦ ἄνλης᾽ εἰΐϑυ;τί ασδϑώρον ἐ φιεὶς 

Μ οΐραν τίωὸ πόρτως σεῖο ποτ᾽ ἐοσονϑρην; 

ΑΝΤΙΠΑΤΡ ϑ χ 

Ο ὑχι ἱ Θαλυζώνων ἱπαῖβοχία γα γωυαρϑίν, 

Τ' αὖν δὲ κυνωΐ ἑ ἑλόμαν ῥωμαιλέον βίοτον. 

Ο ὑϑὲ μοι οἰμιπεχόνοι περονήτί δὲς, οὐ βαθύπεπλος 

Ε ὑμαοὶς, οὐ λιπόων δῦα δὲ χεχρυφαλϑθο, 

Ο ὅϑας δὲ σκίπωνι σεβυέμι πορϑ, ἅ,τε σεώνωδὲς 

Δ ἰπλαξ καὶ τίτας βλῆμα χαιμϑηλεχώς. 

Αμμὶ ἢ θα δλίας χρέοσαυν βίος ζῶ ἀταλογτας 

Τ᾿ ὁοσον ὅσον (φία κρέοσον ὀξαδρομίας. 

ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ͂. 

Κ ΚΝ "πολυ μιυϑοὸν χιςα ϑϑϑην κα λα παϊζῳ, 

Διξ ἰζονται σα μμίων πολλάκι γυγατέρε δι 

Ἡ δῖςαν σεευέξαῦον, ἀεὶ λοίλον᾽ ἡ σ) πος 

Ἑ γϑωδὲ τὸν πασους ὕπγον ΡΝ 

Αδυλον. 

Ἑ ὑὐηϑὴς τουτομεὶ οὗν ἐπ ̓ ἀγα)εὺς ἐλοχεῦδη 

Κ ληδὸσιν' "οὐ γὸ αὐ ὧδ ὥλλετο δυο υμονίη, 

Α τί τὸ κος. τὰ δὲ πολλο κα τῆ γα} ἕν βρέφος ἀδζω 

Σ ὦ κείνη: δεκα τέω οἡ Οὔκ α πύρηρεν ἕω. 

ἈΝΤΙΠᾺ ΤΡΟΥ. 

Η που σε ,ϑονίας Ῥρετημιαὶ ἐξ οἰκούτοιο, 

Κι ὠκὸτὸ ερϑύαν ἰχρορ ὁπ᾽ ἡϊόγι, 

Ο ἰχόνϑρμον βρέ Φος στ γέῳ Φορέουσαιν αἰοοςῷ, 

[ΟΣ κφραν “αλεραὶ δώρίδες εἰν ἴἴδιᾳ, 

Π ἄϑϑύνϑμναι τέο κῆρα. σὺ δὲ ξαίνουσοι πὰ 

Δ απρίσι, ἐξζπες Φεδαϊιαρὸ ἔπος, 

Δ πλόον ὠδίναισο, φίλον τέχϑο,δνᾷο αϑραϊδρὶ Σ 

Εὐφεοϑνικαλλιπόμδμ, ἀλλο σὴ ἄγω φϑηυϑμοις. 

ἩΡΑΚΛΕΙΔΟΥ͂. 

Α κόνις, ϑγοτί σκααῆος, πὴ ςαλος δὲ μετώπῳ 

Σ δύοντα ῷ ύδλων ἡμιϑοινς φέφανοι. 

Τ᾽ ξομμα Ὁ ψ φχρίναντες ὁδὰιπύρε, πέτρον ἰδωνϑμ. 
ἐμ ̓υγρα φἰξιτελλῷ ὁ ὀφέα φατί Ἱνος, 

ν 
4 



- 

ΒΙΒΛ. ΤΡΙΤΟΝ. 2: 
Ξ 4 ἐβρετηψιας εἰμὶ" πάτα κγίδὸς: ̓δὐφρονος ἄλϑον 

Ἐς λέχος, ὠδίνων σῴκ ἄμορος γλυύμου. 

Διοστὸ σ᾽ ὁμοῦ τὶ αἰκίουσαι, σα Ν δ λίπον αὐδρὶ ποιδυλὸν 

Γύρως᾽ ὃ) σ᾽ ὠπαίγω, μμνμίσεώνον πόσιος. 

ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ͂. 

Ε ὑρύσορον πῦϑὶ σῆμα Ὁ φωμναρέτης ποτε χϑῦραι 

Κ ἐρσαιγτο ξανϑδοις θεοσαλίδες συλλοκαίμοις, 

ΓΙ ρωτυτόχον χοὴ ἀποτμον ὠτυζόυϑι αι «ἰδ ὶ νύμφην, 
ΔΛαρίοσθμ δὲ φίλξω ἤκαγε χαὶ Τρχέας. 

ΕΣ ἃ ΟΥ̓ ΛΔΌΥ Σ, χες νὰ 

ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥ͂. 

Δ οὔλος ἐγὼ, ναὶ δοῦ λος,ἐ λδυϑεφίῳ δὲ με τύμζῳ 

Δ ἕασοτα τμια ϑη τὸν σὸν ἔ)ευ δοφέα. 
Ἑ ὑα ων αἰσινὴ τείγοις (δον ζὼ ογ᾽ «ἰ πὸ γήρως 

Γ 6θς μὲ μόλῃς, σὸς ἐγω,δέασοτα, χὴν αἴδυ. 

Αδέασοτον. 

ΣΣ οἱ χαὴ νιιῦ ῦ αὑτοῦ ἀν ναὶ δίασυτα πιςὸς ὑπάρχω 

ως παιρφο,θυνοίης οἕκ Ἐλεληλίνδιμος' 

Οςμε τ Ζ ἐκ νούσου ποὶς ἐπ᾿ αἰσφόγὲς ἡγαγες ἴχνος, 

Κ αἱ γε ἰρκϑύσῃ τσὴ, «ὑο ελου και λύβη, 

Μ αὐ αἰγ[είλας πέρσὴν γρος. δὖ δὲ με ῥέξας, 

Ἑ ἕξάς ον χεείη δϑιμῶας ἑτοιμοτέρϑες. 

ΔΑΜΑΣΚΙΟΥ. 
Ζ ωσί μὴ ἡ τρὶν ἐοῦσεε μένῳ τω σωμα τί δεύλη, 

Καὶ τῶ σωματὶ γε δῦρεν ἐλθυϑεο ζω. 

ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥ: 

Ἑ ὑφεατίοῦ μὴ χα) εφιλωνυ ῖε, μηδὲ (μυήνης 

Π ὃρ ἐπ᾿ ἐμοί" πέρσης εἰμι, χαὶ εἶχ; πατέρων 
ῃ ἐρσὴς: αὐλυγίωνς. γα! δέασοτα πῦρ δὲ μιῆναι, 

Η μῶν υε 5 χαλεποῦ πικρότερον ϑαναΐτου. 

Αλλὰ ὁ αἰξισείλας με δίδου γϑονί. μηδ; Ἐχὶ γεχρῷ 

Λ ουτραὶ γέης" σεξομαὶ δέασοτα χαὶ ποτὰ μεις. 



26 ΑΝΘΘΛ.ΔΙΑ΄. ΕΠΊΓΡ. 
ΑΠΟΛΛΩΝΙΔΟΥ͂. 

Η λλασϑη θανάτοιο τεὸς μόρος, αὐτὶ δὲ σεῖο 

Δ ἐασοτα »δοῦλος ἐ ὡς αυγνὸν ἔπλησα τάφον, 

Η νίκα, σεύδολα υτὰ χ Ἀθονος Λεία τεῦχον, 

())ς α᾽ ἀσοφϑλέ κεῖλι δέμας κἸερίσω. 

Α μφὶ δὲ Μ ̓ὠλιοϑε ξαυη κΆ χϑνις δ ἰβαρις κἡ ἡ μὰν 

Ε ς᾿ αἴϑδης: ζϑσω τὸ τὸν σὸν εἰ πο" ἠέλιον. 

Αδυλον. 

Μ αὐῆς «ὅτ αὐὴρ ζῶ ζων ποτε:νεῶ δὲ περνηκώφ, 

Τ σον δαιρείῳ τω μεγαίλῳ διιδαται. 

ἘΣ ἩΡΌΏ ΑΙΣ, ΩΣ 
Αδέασοτον,εἰς λαέρτέωυ. 

Ἢ ἡχέ χα χαὴ πετρζοω ὁ πολες γόνος, ς σ ξείὲ σιδύρφυ 

ῷ εἴδεται δλλα μῶ πλύτ' ὀλέχει δρεπαὶγη" 
Ὁ Ζ τὴ Ἀαέρτεῖο τύςῆ᾽ ἡ δίον" ὃ ᾿ φέδὸν αἰκΊαΣ 

Β αἱὸν ἀπο ψυχεοῦ λείξεται ὧξ ὑετῖν. 

Θ εὔομαι με Ὑ ἡρώος α εἰ γέον.οὐ ̓ γὸ αἰοιδοὶς 

Α μῶλεώύᾳ αἰων(κὴν ἐλελυ) δοαται. 

ΒΙΑΝΟΡΟΣ εἰς ἐτεοχλέα χαὶ 
πολιζφείκην. ν 

Οἰδιτδὸς πούδὼν οήξη ἴα φος: δ λλ᾽ ὁ πϑμώλης 
Τ ὑμθος ἔτι ζωντῶν αἰοϑαγεται δὸρφτων. 

Κ εἴνοις οὐτ ᾿αἴδης ἐδουμαίοσατο,κήν αἰχέφοντὶ 

Μ αὐβναντα!, χείνων χὼ ταῖφος αὐτίπαος. 

Κ αἰπυεὶ πῦρ ἤλεγξαν εναντίον. ὦ ἐ λεήνοὶ 

ΠῚ εἶδες, αἰκοιμούτοων οἱ ψἀρϑροι δορούτων. 

ΑΝ ΤΙΦΙΛΟΥ͂ εἰς χορφτεσιλαον. 

Θ εασλέ τοσφτεσίλᾷε, σὲ νϑύ πολες ἀσεται αἰ ὧν, 
εἰ 69. ία ὃ φῴλονϑῥου πώματος Ἔὐρξαμϑωον. 

Σ ὥμα δέ τοι πἸελέησιὶ στευγρεφές αἰμιφικομμεῦσι 

Νύμφαι ἀπειϑουϑίης ἰλίοῦ αὐτὶπέραν. 

Δ ὀνδρεα δερμέμτα, οὶ ζὼ ποτε τεῖχος ἴδωσι 

Τρωϊον, αὐδλέαν φυλλοχούντι χόμέωυ. 



π,.“.-. ὧν 
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Ὁ οὖῖς οὖ ἡρωέοσι τὸτ᾽ ζῶ χόλος, οὗ μέρος ἐκμάὼ 
Ἐφϑρὸ οὖν αἰψύχοις σώζεται αἰκρέμοσιν. 

Εἰς αἀἰχελλέα. 

Τ ὑμίζος αἰχελλῆος ῥηζζεύορος, ον ποτ᾽ αἰχα)οὶ 
Δ ὠμσοιν, τρωῶν δεῖμα: χαὶ ἐοσο δίων. 

Α ἰγιθλῷ δενέγδυκεν ἵνα. φονα- γῇ σι εκ λαίοσης 

Κι υδούνοιτο παὶς τὴς αἱ λίας ϑετίδος. 

Εἰς ἀχελλέα. χαὴ πατεῦίλον. 

Ανδρε ἜΜΉΚΟΝΝ οΨ τεῦχε οσῖν Ἔρίζω 

ΡΝ αἰρέτον, αἰακίδο, χαὶ σὺ »ϑμοιπϊα δὴ. 

ΑΣΚΛΗΓΙΑΔΟΥ͂ εἰς αἰαγτα. 

Α οδ᾽ ἐγὼ ἱ τλαίκκον ϑρεταὶ χρηδοἱ τῶδε καϑν μι) 
Αἴαντος τύμξῳ, χείρα ὅρα σιλοκοίμοις, 

Θυμὸν ἀνά μεγάλῳ βεξζολημδβα, οεὕεκ᾽ αἰχαϊοῖς 

Α δολόφρων ἀπάτα χρᾷοσον ἐμοί χέχριται. 

ΑΝ τΤιΡΑ στ ροὺ Εἰς ρ΄. 
Σ ἥ μα γχϑϑ᾽ αἰαντειον ἔχτ ῥοιτηίσιν εἰκ!ως 

Θ υμεξαρὴς τ γοετοὶ μύρφοιϑι ἐζορϑύα, 

Α πλόκα μος, πιγοεοσα Ὁ] οἱ χρίσιν'σῆι πελᾶσ “ὧν 

Ο ὑκ, ϑγρεταὶ γικ ἂν ἔλλαγεν, ἀλλα δόλος. 

ἢ ὄγεα ἢ αὐ λέξᾳεν αἰὐχελλέος, δῆοσενος ἀκμαξ, 

Ο ὑσχολκίν μιύϑων ἄμμες ἐφιξωεϑα. 

ΑΥΡΧιΟΥ Εἰς ὦ α΄. 
Μ ομεῖος εὐναιοουϑροισιν αἰ μαλον εἰασίδευ τείνας 

Ν γεσὶ, βαρεωὼ πρωῶν αἰὲν ἔμεινας τ: 

Ο ὑδέσε γερμα δίων ὦσε κΊὑπος,οὐ νέφος ἰαΐν, 

Ο ὐὑ πῦρ,ουὐ δοροίτων, οὐ ξιφέων πατα»ς" 
Α λλ᾽ αὕτως “σδοξλυς τερὸ ἔμιπτεδὸς ὡς τὶς ἐείηγη 

Ι δριωϑεὶς, ἔτλης λαλάπα διουϑμέων. 

Εἰ δὲσε μὴ τεύχέοσιν οἰχιλλέος ὥσλισεν ἑλλα ς, 

Αξιον αὔτ᾽ ξἰρεζας ὅσιλα ποροῦσαι γ»ας, 

Μοιροίων βουλῇσι τασν᾽ ἡμπλαάχεν, ὡς οἱ ὑπτ᾽ ἐγϑρωῦ 

Μ΄ ἡ τῆνος, δλλὰ πεὴ πότμον ἕλυς παλάμῃ. 

π---ὰ 



28 ΑΝΘΟΛ. ΔιΑᾧ. ΕΠΙΓΡ. 
Αδέασοτον Εἰς Ὁ ἀΐῳ. 

Σ ἣἥμα το αἰαντῶς τελαμωνίου, ὃν κ]α!εμμοῖφᾳ, 
Α ὑτοδ γουσαρϑὸν χὴ χαὶ χεελκαὶ ἢ ξίφει. 

Οὐδὲ »δο οὖν ϑνητοῖσι δυυνήσοιγο χρὴ μεμα 

Ε ὑρέυϑιμαι κλωΐῦω τῷσ) ἕτερϑν φονέα. 

λεοντιου, Εἰς ὠδρ', 

Κ {πὸ οὐὶ ζϑίῃ πελα μ(όνιος, οὐτίνι σγ᾽ ἔμπης | 

Α γτιξίων ὁπαίσοις ὄν χος ἑούϑαινάτου. 

Τ᾿ δοτης “ὦ γχξόνος ἀλλον ἐπαίξιον αὐέραι τολμής 

Οὐχ δῥρων,παλοὶ μι Ὑ πΕΙ αἰπο᾿ ὠδοφόνῳ. 

Το αὐτο εἰς τὸν αὖτον. 

Αἴας τ ϑοίη μτὶ μυρίον ὄδχος ἀέθλων 

Μ έμιφεται ούκ ἐγθροίς, χείυϑμος, δλλαὶ φίλοις, 

Εἰς Ὁ αὐζ΄. 

Ἑ κῆωρ ἀἰαντὶ ξίφος ὦπασεν, ἕκίορι δ) ἀϊάς 

Ζ ὠφῆρ᾽ ἀμφοτέρων καὶ γαῖϑας εἷς ϑαίγατος. 

Εἰς Ὁ ἐύδ᾽͵ 

Π ικρζωὼ δλλήλοις ἐκΊωρ χασινὴ δὲ φέρᾳασις 

Αἰας εἶν πολέμου μιν μ΄ ἔπορφν φιλίης. 

Ε κῆωρ "ὦ ζωφζῆοᾳ λαξων, ξίφος ἔκιπαλι δῶκεν" 

Ἰζω δε χάτιν δρῶν πείραισαιν ονϑανατῳ. Ὁ 
Τὸ ξίφος εἶλ᾽ αἸαγτα μεμκιῃνότα, χαὴ παλι ζωξὴρ 

ΕἹ ἵλκυσε αγιαιμιδύω δίφφολα, συρόνϑμον. 

Ο ὕτως ἐξ ἐξϑραΐν αἀὐρκΊονα πέμιπετο δῶροι, 

Ἐν χαίδατος “αδοφασά μοῖραν ἔχοντα μόρου. 

ΑΝΤΙΡΑΤΡΟΥ εἰρ φρίαμων. 
Ἡ ρώος φριαμου βαιὸς ταῖφος οὐχ ὸ 97 Οίου. 

Α ξιος,δλλ᾽ ἐηϑραΐν χερσὶν ἐ ἐχαγύμκεϑα. 

ΑΚΗΡΑΤΟΥ ηραμματικο( εἰς ὀκίορᾳ, 
Ε κῇορ,ὁ μιηρείοισιν αἰεὶ ἡ βεξοηρῶε βίφλοις, 
Ὁ 4οδὸόμου τεΐγεις ἕρκος ἐρυμαγότερον" 

Ε, σοὶ μιϑιονίδες αὐεπειώσουτο, σ᾽ δὲ θχγόγηος 

Ε κίορ,ἐσιγηνη χοὶ σελὶςἰλιώδὸς. 



ΙΔ ἘΡΙΤΟΝ, 9 
παν" 
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Αδεασοτον, Εἰς τὸν αὐτάν. ᾿ 

ΟΜ ἡμε ταίφῳ σύϊκρυνε τὸν ἔκῖοραι, μιν ογ᾽ ἸὨχὲ τύμιζῳ 
Μ ἐτεέτον πάσης ἑλλάδὸς αὐτίπα λον. 

Ιλιας, αὐτὸς ομίηρος ἐμοὶ ζαφος,ἑλλα ξ᾽, ὠχαϊοὶ 
ῷ δυγοντες ζουτοις πᾶσιν ὀχωννύμεϑοι. ; 

ΑΡ ΧΊΟΥ εἰς τὸν αὐτόν. 

Κ α) ν)μέταν πϑνέροε ὼ οἰὔομιοι χα οϑόνα Φων)ᾳ 

Σ χείλα,χαὶ ποία χηεϊ δαμεὶς ἔθανεν. 

Γ ἐγνήττωρ,ρία μος" γὰ σγ᾽ ἰλιδγ'ομεύο μα. δ),,ἕκίωρ, 

Ω ξέν" πάτξας σγ ὥλετο μρναννϑυος. 

Εἰς τὸν αὐτὸν. 

Ἑ τίνα. πωποτ᾽ ἀϊκουσεις ογυθηίου φίλον ἐὸν, 

Κ αἱ κρῳτεοὸν δειυάμει,χαὶ ϑαιρσοι λέον πολεμίζῳν, 

Ε κίσρᾳ τὸν ὡριαίμοιο νὸ 4 μοιεῦον γε) γυὴ οϑαι. 

ΟΝ ποτε μδναίνϑιον δ[ 9 μοήδυς ἔκίανεν αὐήρ, 

Αἴας παδϑποωῶν, δδιμάοῖσι μαΐχης καϑοφέρφοντα" 

Ον χαὶ τηδὲ Θαγόντοι τῦφος ὉδῈ αἰμφικαλυτπῇᾳ. 

Εἰς οἰλέξανδρον τὸν μακεδέγα. 

Ἑ κῆορα "ϑὺ ζϑιη συϊκαιπϑανεν,οὐσγ ἔτι χείρας 

Α ντῆρεν δδλυἀἷν παισὶν ἐαδρχορϑροις' 

ΤΠ ἐλλὰ σγ᾽ ἀλεξανδρῷ σεεναπώλετο. πατείδες δῆρα, 
Α νδρασιν,οὐ πάτζαις αἰδρες ἀγαλλοίκέθοι. 

ΠΑΡΜΕΝΊΩΝΟΣ εἰς τὸν αὐτόν. 

ᾧ 91ο9α; ἰλέξαρδρον ψευδὺς φα τίς, εἰτὸρ αἰ λνϑὸς 
ᾧ οἰξος. αὐικήτων ὥπήεται οὐσγ ἀΐδεης. 

ΓΕΜΙΝΟΥ. 
Χ εἴρ με πολυκλείχου θῶ σίου καίκϑυ, εἰμι γ᾽ ἐχεῖνος 

Σ᾽ αλρμμῶνγαίς (δροντοὺς ὃς δὸς αὐτεμδέξιυ: 

Ο ς με καὶ εἰν αἰἴδη πιρ)εῖ πα λι, χαί με κεραωνοῖς 

.Β αὐλλ 4, μισῶν μου καὶ λοιλέογτα τύπον. 

ἴδε ζεδ ωρνφῦρα, μέθες χελον εἰμι ἱ γὃ ἀπγοις 

Ο σχοπύς. αἰψύχοις εἰκόσι μιὴ πολέμει, 
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ΕΙΣ ΤᾺ ΤΟΥΣ; χὸῦ ἂς 

ΘΕΟΣΕΒΙΑΣ. 

Ε ἴδεν ἀκεφοοίη τοία πέγ)εα" κείροιτο γα τζωυ 

Π᾿ ρῶτον ἐφ᾽ ἱπτεῦχρ οὑτειρὸ δα τερον αἰμφὶ γα ληνῷ: Ὁ 
Κ αἰνῶ ἀξλαᾳξίου ορερῷ αὐξὶ σήματι χεῖται, 

Α ἰδονϑύη μι" κεῖγον οὖν αὐ,ϑρώποισι φανῆναι. 
Αδυλον. 

Θ εοσὰ λὸς ἱστανχρ ουτης,κὧος “δῦος, εὐθαδὲ κείται 

ᾧ οἰζου στο ῥίζης εἰδιαγαΐτου γέγαως, 

Π λῴέα ζϑπαια νόσων φήτοις ὅπλοις ὑγεείης, 

Δ ὁξαν ἕλων πολλζωὸ οὐ πεχη,δλὰ τέχνν. 

Αδυλον. 

Τ' αὐσωνίαν ἰνϑν ἐπώνυμον, βάέττω ιὸν, 

Τ᾿ ὑνογ᾽ ἀσκληπιαδζῶ πατεὶς ἔϑαψε κόνις: 
Ος πλείςοις κρυεραεῖσι εἷϑραινουϑβοες «ὑπὸ γούσοις 

ᾧ τας αἰπέφρενψων «ὗρσεφονὰς ϑαλαμών. 

ΕἸΣ 1 3. ΒΥ ΤΌΔΟΣΙ συν δ δ 

ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂ σιδωνίου. 

Ο ὡρὶν ἐγωχαὶ Ὑεσυνὶ Ξορπαίκί ραν ἐρυκων 

Ξ πέρματος ὑψιπετη ἢ βιςονίαν γϑανον, 

Ρ υούχερμιαφῆοοςἐ ἐύφροφα κῶλα ὑιταψω, 

- λκιμδμη: “ἤανων εἶ; εἶρο ον ἀνππωϑς νέφος. 

Καί με τίς οὐτήτειραι Ὡραὰ σφυραὶδι “ψαξἔχεδνα 
ἊΣ «ρχὶ τὸν ον δύων πικρὸν οὐγσοι χόλον, 

Η ελίου χωσεν. ἰσγ᾽ ὡς τὰ κατ᾽ αἰϑέροι λϑϑοσων, 

Τ᾿ ἐν ποσὶν ἐκ ἐδα ζω κῦμα κυλινδὸνϑυον. 

ΙΣΙΔΩΡΟΥ͂. 

1 ξῷ καὶ κα λοίμοισιν αἰπτ᾿ ἠέρος αὗτον ἐφερξεν 
ΕῚΕ ὑμαιῆϑε, λιτῶς, δ᾿ οὐ ἐλδυλεεύν 

Ο ὕποτε σὴ ὀϑνείζωω ἔχωσιν χέρᾳ γαιφρὸς ἔχητί. 

ἐλ πρυφίω κείνῳ, τα τ ἔφερ ̓δυφροσσεύξω. 

ΠΠυιὶ ρί4 δὲ τειυχορὸ ζήσας ἔ ἔτος, οὐθαση ἰαὺ [αὐ 

Γ᾿ αισὶ λιπτῶν ἰξὸν, χαὴ “πΠερο, χαὶ κῶν ὧδ, 



ΓΝ ΑΣΑ ΛΚΟΥ. 
τ τῇδε δηρὸν τήοφον ἱερὀς ὄρνις 

᾿ ᾿ὑπῷ ἘΠ ΤΝ ἑζόυϑμος πλατόῤου. . 

Ω λέτο Ὃ ποίμμιὀμδγος ὁ ο μάλιος, ἘΠ ἐπ νεῖτα; 

ἜΜΕΙ ξὺ ἐ ἐπ᾽ ἀἰγεόυτ᾽ ἡ χευαίνϑμος καλοίμω. 

ΕΙΣ ΙΧΘΥΆΑΣ, κἐὺ ζῇ 
Αδιλον. 

Κ ύματα χαὶ τρυχὺς τε κλύδων λὴ χέρσον ἔσυραν 

Δ ελφινα, ξείγης χοινὸν ὕξαμα τύγη. 

ἘΝ Ἐχὶ υϑιγαφης,θλέῳ τὸ ποπος. (οἱ δ ἰδέντες, ς 

Ε ὑϑὺς ἀσδὲς τύμιξον μ᾿ ἔφεφον Δἰσεθέε) 

Ν᾿ ὡὦ δ, τεχοῦσαι ϑούλοιηα διώλεσε. τίς πο οὶ πιντῷ 

Γ΄ ἔζης, ὃς οὐοη ἰδίης φείσευτο σδευ δ οφίης : 

ΠΡ ΚΊ ΘΆΡΡ ΟΔΛΟΥΣΣ 
ἧς ὃς 

ΛΕΟΝΤΙΟΥ φολαοῖκοῦ. 

Ὁ ῥφέος οἰχομδδυ υ τάχα τίς ποτε λείπετο ἱμεῦσει. 
Σ οὐδὲ πλατωΤν φθιμϑμου παόσατο καὶ ἡ χιϑαρη. 

Ην “ὃ ἔπι πσξοτέρων μδηέων ὁ ὀλίγη τὶς Ὀσοῤῥωξ, 

Ε ν σοῖς (φζνϑρη καὶ φρεσὶ χαὶ παλαμο15. 

ἸΟΥΛΙΆΝΟΥ Ὑπὸ ὑ πβχων αἰγυταήίου. 

Ἡ ἱλυχερθν μϑέψασα καὶ ἀλχέμον, ἡ οϑρόον αὐδὴς 
Μ ομμύη διλυτέρριρι φήϑεσι ἐνξαρδὸν, 

Κὶ {τῶι σιγαιλέν. τόσον ἔεϑενε γήματο μοί Ιρης 
᾿Ὡ ς λυγηξρὶ τλῆσου τἰχίλο κρλλιόσης, 

Ο ὑτὶ φύσις ϑηλάα, αὶ οὐ πολιοῖο κα ρζωΐου 
ΠΩ δρανίη φωνὴς σὴς καυτέλυσε βίζωυ" 
Ἁ λλα μόλις ξιωοἵσι νόμοις εἴξασα πελξυτῆς, 
| Φ εὖ, φευύ καλλιόποι, σὴν καυτέλυσος ὅπα. 

ΑΥ̓ΑΘΊΟΥ οολαοϊχού. 

Φ εὖ φεύ πίω δεκοίτέωυ ἐλικωνίδου, τἰοὶ λυραοιδὸν 

Ὁ Ρ ὠμῆς χρὴ ἡ φα βίης, δὲ κέχευςς κόρ. 

4.1. 
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ὩΣ λετὸ Φορμμίγίων τερέβίσμκατα, λύξαν ἀἰοιδαὶ,᾿ 

Ω, φεῦ ἰωαννᾷ πόρτα σεῤνολλύυϑυα. 

Κ αἰ τάχα ϑεσμν ἔϑηχαν ἐπάξιον εὐνέα μοῦσαη, 
Τυμμίον ἰωαϑγάς αὖθ᾽ ἑλικῶνγος ἔχψ. 

ΕΙΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ, κε ἐς 
Αδυλον. 

Α δὲτοι Ὥρχιου ἐὲ αἰξίκλεες ὦ λῆγα ᾿γὼ 

Ἑ ζηκα φαύλῳ, μνὰ μα κυνηγεσίας. 
ΤΙ αἰτα δὲ γοῖ θὲ σῆμιαι. τετεύγαται ἵπαοι, ἀἴχοντες, 

Αἱ κύνερ, αἱ ςείλικες, δ κΊυ᾽ αὐτῇ σαλίκων. 

Α ὔιοὐ λαῖνα τ πολύται «ἰξέξοχάοισι δὲ ϑηρές: 

Α ὑτὸς σ᾽ εἰχοσετης γήγφότον ὕπνον ἔχής. 

ΑΤ ΑΘΙΟΥ͂- 

Ἴ οὐ κρᾳ τεὸν πϑβοπῆα,τὸ αὐ ϑυτῆρφφι λεόντων, 
Τὸν λασιοςέρνων χέγτοροι α:»ϑαλίων, 

Τ᾿ ὐμῦος ἐχή ἰλαφυρῆς »ὸ Ὀἰπο θοὸς ἔκΊανε δφνὸς 

Σ κορπίος, οὐ πήστις ταρσῦν ὀρεοσιξαὐτέω. 

Α ἐγανέν δὲ τάλωνα, σίγειυα τε παρ ϑονὶ κεϊταῖ, 

Α ἢ, οὐ, ϑικρσοι λέων στολγνία. δορκοιλίδων. 
Αδηλον.-. 

Εἶγε χϑρωνοίξλϑν πεγίης λιμιηρὸν ΠΣ 
Οργανον,ῷ ) πίζωυας ἠχροξόλιζε χώ 

ΗΕ κα οὐαξείαν δολίζου ὁδὸν.οἷος Κῶν 

Ἢ “εὐσουο, λοζοῖς ὁ ομίῥραι φεβδομϑβας. 

Ν κὸ Ἴ ὅδ εἰν εἶδε: τὸ οἱ βέλος, ὀρφανὸν ἤχου 

Κ αἱ χερ9" ἡ σ᾽) ἀγρη τυμξον τ πϑῥπέτεται. 

ἘΠῚ ΜΕΘ ΩΣ ΟΣ. 

ὙΕῸ 
Αδυλον.. 

Μ ορτοίδει τω ἱεροῖς με διώγεσῳ “Ὡὐθῷ λίω οἷρ 
ἉΑ φθόνον ἀκρήτου σώσω μϑυζευ κύλιχϑο, 

Ὁ ὑ χκεύθᾳ φϑινϑύζο βαιήκϑνις δλλα πίθος μοὶ,. 

Σ ὑμξολον δὐφροσεζοης, τερπνὸ ἔστες, τοίςῃος:. 



ΟὟ ἥς πολιῆς τόδε σῆμα μαρωνίδος: ἧς πὶ πυμιζῳ 
Ἴ λυπῆξο αὶ ον πέτρης αὐτὸς ὁρῆς: κύλικα. 

Ἡ δὲ »φιλοίκρητος τὸς ἀεὶ λοιλος, οὐκ Ἐχὶ τέκνοις 

Μύρεται, οὐ τεκέων αἰκίεανῳ πατέοι, 
Ἐν δὲ το αἰαζ4 χαὶ αἰ ἡδίον, “ηιὉ βαδυχῷ 

Αρμϑρον οὐ βακγου πλῆρες ἔπες; τάφῳ. 

, ἈἌΕΩΝΙΔΟΥ͂. 

Μ ἀρῶν: ἢ φίλοινος, ἡ πίων «ποδὸς, 
Εἰζω κεῖται γφϑὺς ἧς “ὑν, ταίφου 

Τ᾽ νωφὴ πσδέκειται πᾶ σιν οὐττίκη κύλιξ, 

Σ τεένᾳ δὲ χαὶ γῆς γέργεν οὐχ ὩΡ πέχμων, 

Οὐκ αὐδδὸς͵ οἐς λέλοιπεν οὐ δες βίου: 

Ἑ γοδγ, αὐτὶ πτλῥτων,οιεύεχ᾽ κα κύλιξ χεγή. 

ΑΡΓΕΝΤΑΡΙΟΥ. 
Η βϑόμιν φέρξασα πολὺ πλέον ἡ ξοφὸς ἰώ, 
Η λᾷλος ἀμπελίνη γε ὺς ρικομαχη, 

Η νίκα, τίου ἱερζω ὑπέδυ αϑύνα,πθρ “ἢ ἐ μϑδαϊϑη 

ΠῚ νῦμα,παρ9ς κυλίκων πλῴτον ἐππαυρο βρη, 
Εἶπε ἴδε μμέγωϊ παΐλαι, Φέρε καλπιν ἐλαφρζω. 

Ο ἴδω κυανεονζουξ ὐχέφρντος ὕδωρ' 

Κ αὐτὴ Ἰ πο» ϑεγίζωυ Ν᾽ εἰπωώλεσει. τῷτο σἹ ̓ἔλεξε 

Ψ δυδὲς, αὐγαίδι καὶ φϑινϑροισι πίον. 

ἈΝΤΙΠΑΤΡΟΥ. 
Οὐκ οἷογ εἰ δὀνυσον ὀνόοσο (94.}} δ[ 95 μίξεον 

Μέμνομ ὀλιοϑηροὶ σ᾽ εἰς πόϑαις αἰ μι φότερι. 
Ἁ 2699. γὸ χα τίόγτο πολύξεγον ἔκ. ποτε δαιτὸς 

Τύμέίος ἔχ, ἰλίχρων ἐξζεριποῦτα λόφων. 

Κ {τοι ογ αἰολίδος σμύρνης ἑχαῤδυλά τὶς Ὀρῷνης 

Δ φμφήνοι μεθύων οἰτραπὸν ὑετίζω. 

ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥ͂. 
Τως οἰ ϑίωυ ἱέρων σφλέωυΐδα, πίω ὅτε σπίνοι 

᾿Ζωρθν έν σεεμιὺς θλιξορϑύδο κύλικος, 

ἢ]. 1ἡ: 
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ἉΑ »οον εὐγτὸς ἔθηκεν, ν᾽ ἡ Φιλόκρητος ἐχείγη 

Κι αἰ φθηνϑέη,λζωυων γείτονα, τύμεξον ἔχη. 
Αδυηλον. 

Ὑ κὸ ἱλαρα φωνζωῦ χαὴ τίμιον ὦ γπόριόγτες, 

Τῷ γχευαῷ χορῷ εἴπατε ρου ξιτέλά. 

Ην σγ᾽ ὠ᾽ νήρ μουσῶν ἱκανὴ μερὶς, ἡ δὲ χΩ» οἴγῳ 
Κι ρήγυοφ. ὦ χοροῖς ὐδρὶε φροιξιτέλες. 

ΕΙΣ ΜΟΙΧΟΥΣ, κε καὶ 
ΑΤΑΘΙΟΥ͂ οὐλαςῖκϑό. 

Ο ὐχ ὁσίοις λεχέεοσιν ἐτέρπετο Δαί,ϑρίος αὐτὴ, 
ΔΛ ἐκίξον εἰ αϑοκλέπόγων δλλοχθίης αἰλόχου" 

Ἑ ξαπινης ἢ δύμων ὀροφὴ πέσε ζοις δὲ κϑικϑυροϑὲς 

Ἑ σκόπεν ὥλλήλοις εἰσέτὶ μισορῴϑύοις. 

Ξιυγὴ δ᾿ ἀμιφοτεέρος κοι τέχ παγὶς, εἰν ἑνὶ σὴ ἄμφω 

Κι ζντῳ, συζυγίης οὐκ ἔτι παευόνϑροι. 

ΕΣ ΝΑΥΑΤΉΣΑΝΥ 
ζῷ κξ 

ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ. 
Κ΄ αἱ σε κλιεζουορίδν, “πόδος ὠλέσε πατείδὸς αἴης, 

Θ «ρσήσαινται γότου λαιλαπι χάμεοίν. 

Ὁ μη ὙΣΡ σε πέϑησεν αὐέγίυος, ὑγρὰ δὲ τέω σὴν 
Κ υματ᾽ ἀμφ᾽ ἱμερτίω ἔκλυσεν ἡ λικίζωω. 

ΛΕΩΝΙΔΟΥ. 

Ἑ ἴη ποντοπόρῳ στλίος οὔδλος, ζιὼ σ᾽ ἀρ᾽ ἀΐτης 
(Ως ἐμε) ΤΙς ἀΐϑδεω τσϑϑασελοίσν λιμέσι, 

Μεμφέοϑω μὴ λώτμα καχϑξενον, ἀν ξο πὐλρμὸμ, ὶ 

Ο “τὶς ἐφ᾽ ἡμετέρου πείσματ' ἔλυσε τάφου. 
ΡΛΑΤΩΝΟΣ. 

Ν αὐνορδ τάφος εἰμὶ ὁ γ᾽ αὐτίον, 68) γεωρο»ὁ᾽ 
Ὧϊ οὑλὶ καὶ γοῦν ξωυὸς ὕπες᾽ ἀΐδης. 

᾿ ΛΕΘΦΝΊΙΊΔΟΥ͂, 

ἮΝ ανηγοϑ χοίφος εἰμιὶ δ ϑιρλέος" οἱ σ᾽ αὐαΐγονται, 
᾿ (ᾧ εὐ τολρμυνο) ἐπ᾿ ἐμοῦ πείσματα λυσείυᾷῳοι; 



ΝΑ ΡΙΤΟΝ [; 
ΓΟΣΕΙΔΙΠΠΟΥ͂. 

Ν αὐτίλοι,θγίες αἷλος τί με ϑυίτήετε; πολλὸν αὔδυϑεν 
Χ ὥσου ναυηγρὦ τλήμοναι τύμξον ἔδγ. 

ᾧ οίοσω κύματος ἤχον,ἐ μόν μόδον διλλὰ χαὶ ὅτως, 
᾿ΟΧ αἱρετενικήτζωω οἵτίνες οἰκί έρετε. 

ΓΡΛΑΤΘΩΝΟΣ. 
Ν αὐοον με δέδορχ ας ὃν καὶ κίείνασαι ϑοίλαῆα, 

Γυμινῶσοι πὸμιαίτου φουῤεος νὶ δέσατο, 

Α ν»ϑ69:πὸς πα λοίμκησιν ἀἰταρξήτοις μ᾽ ἐπέδυσεν, 
Τ ὅσσον ἄγος ποσοῦ χέρδεος εἰεφνϑρος. 

Κ' {νυ κεν εὐνδύσοτο, χαὴ εἰν οἰΐϑαοιο φέφοιτο, 
Καὶ μὸ ἰδὸι μίνως ζοὐ μὸν ἔχοντα φαίρος. 

Τούευττ. 
Π λωτῆρες (σζοιϑϑε χαὴ εἰν αἱ λὶ χαὴ χτ' γοῦαν" 

1 «εδὲ γαυγο»( σῆμα. περερχόνϑιοι. 

ΞΙΜΩΝΙΔΟΥ͂. 
Τ΄ οἱζδὲ πὸ ἐκ απτρτὰς αἰκροϑιγία. Φοίξῳ ἀἄσροντας 

Εν πέλαρ»ς, μία νὺξ ἕν σκάφος ἐκΊέρασεν. 
ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ͂. 

Ὡ φελε μιυησῃ, ἐγλμον"ο ϑοαὶ νέες: οὐ γὸ αἱ ἡμεῖς 
ἱΠ: δὰ, δθχλείδου (’ πολιν ἐφένουϑι. 

Ν ὦ σ᾽ ὁ ἅ εἰν λὶ που φέρε) γέκυς, αὐτὶ γ᾽ ἐχείνν 

Ὁ εὐὔο μια χαὶ κενεὸν σῶμα. πὐρερχοίκεθοι, 
- Τοί αὐτν. 

Ναΐξιος οὐκ Ἐλὲ γῆς ἔθανεν λύκος, δλλ᾽ εὐ πόντῳ 
Ν αεὦὖ ἅμα. χαὶ ψυχώὼ εἶδεν ἰπολλυμϑέζωυ, 

ἘἙ μιποϑος αἰγίνη εν ὅτ᾽ ἔπλεενχω »ϑὺ ον ὑγοῦ 

Ν ἐκρὸς ἐγώ σΊ, ἄλλως Ὁεοοχκοι τύμος ἔχων, 

Κ γρύοσω πϑράληϑες ἔπος αὐδὲ, Φόῦγε 2 λάηη 

ν-" υμμίσγά γέἐείάφων ναυπίλε δυορυϑύων. 

ΛΕΩΝΊΔΟΥ. 

Εὺ ὕρου “με πρηγεῖα, χαὶ αἰπήξοσα καταιγὶς, 

Καὶ ἱνὺξ,καὶ δινοφερὴς κύματα πὸωδυσίης 
Ἑ(λαψ᾽ ὠρίωνος" ̓ ἀπώλιοϑον δὲ βίοιο 

Ἀ ἀὐνλαιοκξος,λιρυχϑι ὦ μέοσα ϑέων πελα γά)ς. 

4: 1]. 
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Κ ἀγὼ ἡ »ϑὺ πόντῳ δινθύνϑρος, δύσι κύμα ἘΠ 

Οἴχημθη: {ως σγ᾽ εὖτ ἔπες! λίθος. ἶ 
ΓΕΤΟΥΛΛΙΚΟΥ.- 

Α πελοπόνησθε χοὴ δεζστλοος ὥλεσε χρήτα;, 

Κ αἱ μαλέου τυφλα) ΔΜΕΝ ασιλα δὲς; 

Δ ἀμιδὸς αἰφυδοίμιαλτα, κι δώνιον. δ᾿ ὁ μδὺ ἤδη 

Ἑ πλησεν ϑηρών νηδύας εἰναλίων" 
Ὑ ον ψουςαν δὲ με τύμίον Ὠχ ;Θονὶ ϑεγτο θοῦ κοι; 

Κ δῆτε: οὕπου ψιῦ ἘΠῚ χαὶ διὺς 661 τάφος. 

Αδέασοτον. 

Παῦσαι νηὸς ἐρετ᾽ μοὶ καὶ ἐμμιίολαι τῶδ᾽ ὁχὶ τύμζῳ 
Αἰὲν ἔχε ψυγεῖ ζ γβαφέων τρτρὶ 

Ν᾿ αὐαο»ο Ὁ μνῆμα: πὶ ον κύμασι λώζης 

Αὖϑις αὐα μνῆσοι τὸν χτ' γῆς ἐδελάς; 

ΙΣΙΔΩΡΟΥ αὐτεώτου, πο ναυηγ ὃ Ὡρὸὺς γεη πόνον. 

Ἐ ὀχῶμα το μμθος δε 7γ' δλλατῶ βίε 

Ἑ πίονες χε, τζωυ ὕγνιν τ᾽ αὐαίασασον. 

Κ νς «υδὲὸν γ,85»" ἐς δὲ ζοιαύτέω χϑννν. 

Μὴ απέρμια. πυρων δλλαϊ χεῦε δείχρυα, 

ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂. 

Ο ὑδετέρης ὅλος εἰμι ϑαγων νέκυς, δλλαὶ θώλαηα 

Κ αὐ θῶ τίω ἐπ ̓ἐμεδ μεν ἔχοισυϊ ἰσην. 
ἮΣ Σ αὐκὰ γὸ Ὡν πόντῳ Φάρον ἤϑύες: ὀςεα σγ αὖτε 

Β ἐξρᾳςαι ψυχεῖ τῆδῈ ΤᾺ ἡΐονι. 

προδεῦοε. 

Α νέα τὸν γαυγοϑν Ἐχι ςοιια πηνφοῖο 

ΝΝ υκΊὸς τ βαμὴς γξαρϑμον σανίδος, 
Μ ονωυιὸς οὖν ο ϑανοιο ρῶν λύκος ἀἶσχκοητον αἴδρα 

Ἑ κανεν.ὦ γαῤης κύματα πικρόύτερᾳι. 
ΣΤΑΤΥΛΛΙΟΥ ΦΛΑΚΚΟΥ͂. 

Λαϊλαπα ᾿ μιάριζευ ὀλοῆς τροφυρόγτα ϑορλαίήϊης 
Ναυὴ ον λιζυχαῆς κείμδμο ο οὖ ̓ψαμαϑοις, 

Ο ὐχ ἑχαβ ἠιόνων, πο μοίτῳ βεξ υρημνϑίον ὕπγῳ, 
Γυμινὸν, στὸ κυ} 5 φὃς κρμε γαυφϑορίης, 

Ε κίανε λυ) 69: ἔχις. τί μιούτην ῳρὸς κύματ᾽ ἐ μίϑει 
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Τ τὸ ζλὶ γῆς φόύγων μοῖραν ὀφῴλονδῥξυ; 
ΙΣΙΔΩΡΟΥ͂, 

Ο ὐχεῖμαι νικθφημῶν, Οὔρ, ἄφρων δύσις 
Α λὸς λιξυύοσης κύματος κοτέκλυσεν, 

Αλλ᾿ὼ γαλζωγ(φεύ. σαλο 4) αὐηνέμω , 

ΗΒ λοῳ πεδυϑεὶς, ὁ Φρυγή δίψης ὕπο. 

Καὶ τὸ τ᾿ ἀὐτεων ἔρον. ὦ πόσην κακὸν 
Ν αὐταισιν," πνέοντες," μεμχϑτες. 

Εν ΑΛ Οἷς 

Γ ριωῦξα, τὸν τυρέσξιωυ, τὸν αἱ λιτφύτου ἀἰτὸ κυμίξης 
ΤᾺ ὥνταν τὸν οἱ ἱκίςροις χαὶ μογέοντα λύγοις, 

Ἑ κ δηνού τρηχεῖα νότου κατέδυσε θοίλα ἤα, 

ἙΕ ἔρᾳσε σ᾽ εἰς χροχαυλζου ποδϑιον ἤϊονα, 

Χ ῴ4ρας σοξρωθεντα. τίς οὐ νόον ἐχϑύσιν εἴποι 

Ε μμεναι»οἱ μοιώας εἷς ἐ λέκοντο Φασον; 

ΔΕΩΝΙΔΟΥ͂ ζα ραντίνου. 
Θ ἥξιν τὸν τοιζϑοντα, τὸν δ᾽ αγρων Σἰπὸ κύρτων 

Ζ ὥντα, τὸν αἰθιης πλείονα γηξα  υϑυογ" 

᾿ χϑυσι ληϊξῆρϑι,σος γώνέα ,χηραμοδ' ὑτέωυ, 

Ο ὑχὶ πολυσκαίλμου “πλωτορᾳ γαυπϊλίης, 

Ὲ πῆς οὐτ᾽ Ὄγοχίϑρος οαἰπώλεσεν, οὔτε κατα)γίς 

Η λασεΐζᾷς πολλας “ἧἶμ ἐτέων δεκαί δὰ ς; 

Α λλ᾽ ἔθαν᾽ ὦ καλύθη φρινίπιδι, λύχνος ὁποῖα, 

Τῷ μακρῷ σξεοϑεὶς οὖν γρόγῳ αὐτομασος. 
Σ μα δὲ τῶσγ οὐ ποῦδες ἐφήρμοσαν, ἐσ) ὁμόλε-- 

Α λλαὶ σεῤυεργαιπίνης ἡϑυξόλωνιασος. {κᾧ59, 
ΑΔΔΑΙΟΥ μιτύλξυαιου. 

Ο γαπὸῶς δ] οτίμος,ὁ κύμασιν δλκώδα, πιςήν, 

Κυν «ϑονὶ τίω αὐτίω οἶκον ἔχων πενίης" 

Ν ύΐγρετον ὑπνώσας, τὸν αἰεί. Ἅρχον ἱκῖο πσϑὸς ἀϑδών 

Α ὑπερέτης ἰδίῃ γὴν χομμιζο ὃς. 

Ην Νὴ ἔχε ζωὴς ποῖοι μυύϑιον, ἔσκεν ἢ ωρέσζες 

] Καὶ Φϑινϑυος πύματον πτυρκαὶδ, φὈφελος. 

ΑΡΤῈΝΤΆΑΡΤΟΥ. 

Ὁ εὄμορος ἐκρύφϑη πόντῳ γέκος,ν οὶ κῦμα 
Ω.- 1111. 
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Ἑ χκλαυσεν μῆπηρ μνεία λισιδίκη, 

Ψ δύφην αὐγαίΐζουσαι κενὸν τάφον" δλλω μκὲ δι (ον ὦ 

Α πνοον αἴθυαις ἌΝ ὁμοῤῥόδον, 

Π νυτα όρίευ" ὅλάν: Ἀ' κατ' ̓ αἰγοηζωο ὥλφ πότμον, 

ΓΙ ρυ Μνουχρες ςέλλων ὧν βορέαο κολως. 

Αλλ᾽ οὐσγ᾽ ὡς ναύτίου ἔλιπον δρόμον, θην Ὀἰπο νηὸς, 

Αλλῶωυ τῇ φϑιυϑῥοις εἰσενέξζωυ ἃ ἄκατον, 
ἘΤΡΟΥΣΚΟΥ͂ μμεοσηνίου. 

Η μία χαὶ [ϑιότοιο χαὴ ἀἸδὸς ἤγανν εἴσω 

Ν᾿ αἐς ἱερφιολείδχωυ, κϑιναὶ Ἀούχοῦσαι τέλη. 

Ἑ τϑεφεν ἰηϑυξολόδντα, κουτέφλεγε πεϑυφῶτα, 

Σ ὑμιπᾶλοος εἰς ἀγρζωυ, σύμιπλοος εἰς εἰϊδζυ. 

Ο λέιος ὁ γεαπτάυς ἰδη χαὶ πόντον ἐπεπλᾳ 

Ν κὐ, χαὴ ἐΐξ ἰδίης ἔδρα μϑῳ εἰς ἀἴδέυ. 
ΦΙΛΙΠΠΟΥ͂. 

Η πείρῳ μ᾽ δποδοῦσαι νέχυνπρηχεῖα. θαλοῆα, 

δ ὑρής χαὶ τέφρη λοιπὸν ἔτ σκυύξάνον. 

Κ ἡν αἴδη ναυηο ὃς ἐγὼ μμγος οὐσῆ πὴ χέρσα 

Ε ἡμωδω ἕζω Φεικαυλέης ασιλάδὸς. 

Ἡ τύμξδυε κρ ῳτοῦσοι καθ᾽ ὕδωτος, ἢ «οὐρα δοῦσα 
Γ΄ αἰη,τὸν κείνης μι γκότι κλιέπηε νέκυν. 

Η] νι τοδὲ σῆμα βφοτ. καὶ τὰ ἑξῆς, ζέτει ἐν τῷ ἕκϊῳ κὸ- 
φαλαίῳ τῷ εἰς αὔδρας ἐκ δ)ησήκοις, 

ΒΙΑΝΟΡΟΣ. 

ΙΪ χϑύσι α ἡ ποζα μι κλάτονυμῶν ἐϑρὸς ὅμιλος 

Ὁ σεν, ὅτ᾽ εἰς ἄκρέω ἦλϑε τυξαννοφφόνος. 

Α λλὰ δίκη μὲν ἔαυψεν ἰποασοι εϑεῖσοι »ὃ Ὁ η: 

Πα) ἡ δέμας ἐ ἐς χορυφζωὺ ὧν ποδὸς ἐἰκήέρλσεν. 
Κ τ σὴ οὐχ ὑδούτεοσι [ οἴδροχος: αὐδὸ νϑῥη δὲ 

Γ ἢ κευθᾳ τὸν ἑὴς ριον, ἐλδυϑερίης. 

ἩΡΑΚΛΕΙΔΟῪ σηώπεως. 

Λ ἀὐλανψ, καὶ πολὺ κῦμα, καὶ αὐτο λα! ετοκΊούρϑιο, 
Κι αἱ σκότος, αὐ γοου τ᾽ οἶδμα, και χκὸν πελαγά,ς,. 

Ὑ αὖϑ' ἅμα πόρτα κύχησεν ἐμωνν νέα: Ῥιαϑο ὃ κλα; 
1 σὺρρὁμο Φύρτῳ καὶ με ἐχούλυνα βυθῷ, (ϑεὶς 

ἐν 
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Ν αὐνρὸν χλαίοντε πὸ» αἰγιολοίσι οονῆες 
Τ᾽ λησιυϑμνη, κωφὸν φησούνϑρμοι λίϑαχαι. 

ἘΡΥΚΙΟΥ. 

Ο ὑχδδε δέλαιου (ἀ τύροῦ τάφος, οὐογ᾽ ὑπὸ ζωτη 

(Ω ς  λόλος)δννα φαῖ πυρχαῆ ἢ (ἀτῦφος,, 

Αλλ᾽ εἴπου «πἰνὰ πόνον ἄκχουετε πιχρὸ ἐκεῖνον, 

Τ ὐν πέλας αἰσονόμου κλυζόνϑμον μυκάλῇῆξ, 

Κ' εἰγῳ Φινηεντί χαὶ ἀἰτουγέτῳ ἔτὶ κεῖμαι 
Ὑ δατί μοηνονϑῥῳ,μεμφόνϑρμος βορέζω. 

ΘΕΛΙΤΗ ΤΟΥ. 

Ν αὐτίλοι ὦ στλώοντες,ὁ κυρζεδοῆος τὐρίςων 

ΠῚ αὐτας “πῦρ ξενίου λίοσεται ὔμμε δος, 

Ε ἰπείν πατοὶ υϑῥώνι, δ» ἰκα δίας ὅτὶ πέτραις 

Κ {ται οὖν αἰγοηῳ θυμὸν ἀφεὶς πελαιγή. 
ἌΧ ΠῚ ἃ ΔΊΟΥ, 

Ω Ὁ ἐμὰ φείγων χενον ἤδιον εἰπὸν δεῆτα, 

Ε ἰς χίον δτ' αὐγαρ, πατεὺ μδρισάρέρν, 

ὩΩ ςἐμὲ ϑὺ χαὴ νῆα καὶ ἐμ-ποοιίου κα χϑς ὥες: 

Ὁ λεσεν, δὐΐσταου σὴ ἐὐδ' λέλφπ) ὑνομιαι: 

ΤῈ ΣΟΥ. 

Ἑ ὕρου χὰ μέρια! σε καταιγίδες ἐϊξεκυλιοσὸμ 

Φιλλὶ πολυκλ αὐτῷ γυμνὸν ἐπ᾽ ηἸόγι, 

Ὁ ἐνηρῆς λέσξοιο χοῦραὶ σφυρόν αἰγέλιπος δὲ 

Π σπου ἀλιξρέκγῳ κεῖσου «ἰπτυῦ αὐτο ποδὶ. 
ΝΙΚΑΙΝΈΤΟΥ. 

Ἡ δίον εἰμὶ βίπῶνος ὁδοιπόρε.εἰ δὲζορωνῶῦ 

τ ΑΔ πων, εἰς αὐτίωὶ ἔργεαι ἀμφίπολιν, 

Ἑ ἰπεῖν γικϑιοόραι, τα δῶν Ὁ] τὸν μόνον εἰυτοῖ 

Σ τοῦ μογίης ἐείφων ὥλεσε πϑωδὰσίν. 
ΛΕΩΝΙΔΟΥ. 

ΦΑ ρχαίης. ὦ ϑινὸς ἐπεςηλωώμϑύον ἀδϑος, 

Εἴ ἵπποις δντίν δα," ἢ τίγος, ἢ ποδα-πόὸν. 

Γ ἱντῶν᾽ οἐριμιογῆα, βαϑῦκλ έος,ον πολύκῦμω 

Ὥλεσεν, ϑὀρχκΊούρου λαίλαπι χευησαινϑρον. 
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Τού αν. 

Π αὐριῖς ὃ καλλιγνωτου ἐπα χορ ὃς καλαμευτὴς 

Α κρος,χφὴ τἰχλης χα σκώρου ϑυξολάς, 

Κι αἱ λάζξρου πέρκης δελεαυρπαρος, δοσῶ τε χφίλας 

Σ ἡξαιγίας, πέτρας π᾿ ἐμξυϑιως γέρκετοι, 

Α γρης ον χορφῴτης στ᾿ ἰουλίδοι πετρηεουθθῳ 

Δακνα ων, ὀλοζω ἐἷξ αἱ λὸς ἀἰραύνϑιος, 

Ε φϑευτ᾽ ὀλιαϑηρὴ γὸ ἐπ ὧν χεεὺς ἀΐξασοι, 
Ω χετ᾽ Ὀχὶ ςῴνὼ παλλομϑρὴ Φαρυγα. 

Χ ὦ μ»ϑὺ,μυγείνθων, χαὴ δούγακος, οἱ [κίςρων πε 

Ἑ γίες, πο, πγοιζο ἧκε κυλινδόνϑμος, 

Ν ἡματ' αἰαπλήσας δχιμοίοια." τῷ 2 ϑοινόγτος 
Γ οἰπωνος γφιστάνς πϑτον ἔγωσε ζάφο. 

ΦΛΑΚΚΟΥ. 

Ε ξρϑὺ χέμερίοις εἰταλὸς κρυμοῖσι πεδηϑεὶς 

Κι οὔρος,ὀλιοϑηφοῖς πεοσὶν ἐεϑραυσε παονγ. 

Τ οὗ οὐδασυρομϑίοιο χϑλιῤῥαγὲς αὐχέν ἔκοψε 
Θηγαλέον ποῖοι μοί βιςονίοιο τρύφος. 

Καὶ Ὁ μϑὲ ἡρπα «95 δίναις μέρος"ἡ δὲ τεκοῦσα 

Λ φφϑὼ ὑαἷρῦς ὥιφου μοιεῦον ἔϑηχέ καίρᾳι. 

Μυρφμυϑϑη δὲ ταύλωρνα, τέκος,τέκος, εἶπε, »ϑῥ σφ 

Π υρκαϊη, Ὁ δὲ σῳ πικρὸν ἔθανεν: ὑδὼρ. 

Αδέασοτον. 

Π αὗτα τίς ϑρύσατο φυγεῖν σρλλόον, ὁ πτποτε ὁ σὼ 

Θ θυγρῥες οὖ λιξυκῷ τύμιξον ἔ)ευ πελαγή, 

Ἡ νίκα σοι κεκ μυὸς ἐπέπηαιτο Φορτῖδι γηὶ 

Ο ὗδλον αὐηρίθμων χείνονέφος γ ναίων. 

ΛΕΩΝΙΔΟΥ͂. 

Ν αὐτοὺς [λαῦχοιο φυγων τοίτωνος ὠπειλαὲ 

Α νϑεες φϑιωτζων οὗ φυὴν αἰνόλυκον. 

ἢ ἐυφοῦ φἷὸὶ χεῦμα, δ ὦλετο. φεύ τάλαν, ὕες 

Ν ρεΐϑων νυμφας 245 ἐπιφοτέρᾳς. : 

ἸΤΟΥΛΙΑΝΟΥ, 

Χ ὧρέ μοι ὦ γαυηγέ" χαὶ εἰς ἀΐδοιο αϑρέσας; 

Μ έμιφεο μὴ πύντου κυ λκοισιν,δλλ᾿ αὐέμοις; 
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Κ' ζοι »ϑ σ᾽ ἐδούμιαιοσλμ" ἁλὸς δὲ σε μείλιχον ὕδωρ 
Ἐς ἐϑύα χαὶ πατέρων ἐϊξεκύλιοσε τάφοις. 

Το τύ. 

ΠΤ λωφε,ναυνοόν με λϑίξων καὶ σήματί χώσας" 
πῃ λῶε, μα λφαωνάκρα Φυλαοσονϑρος. 

Α ἰεὶ συ’ θυστλιοίευ μεέποις φίλος" δὲ τι ῥέξη 
ΠΑ λλοτύχν, ζοίων αὐτιάσους λϑρίτων. 

Τ οὐ ἀυτῳ, 
Ο τή σε πέντος ὕλέοσε, αὶ οὐ πνείοντες οἰ ται, 

Α λλ᾽ ἀκόρητος ἐρως Φοιταάδὸς ἐμιποθίης. 
Ἑϊῃ μιοι γοης ὀλίοος βίος" ἐκ δὲ ϑαλαιηης: 

Α δλοισιν μϑηέτω κέρδος ἀελλομαΐχον. 

Τού ἀσττ. 
Χ ϑωνσε τέκεν, πόντος δὲ διωλεσε' δέκΊο δὲ δῶχος 

ΠῚ λοῦτῆος᾽ χεῖθεν «ἢ, οὐρφινὸν εἰσαινέζης. 

Οὐχ ὡς ναυνοῦς δὲ βυδὼ ϑαίνες, δλλ᾽ ἥα πϑλύτων 
Κ λήρφοις ἀθανάτων παμιφιλε κόσμον ἀ γῆς. 

Το εὐτν. 
λ0 παπίουζαιφος εἰμ γέκον “ἢ οὐ Φφυμι καλύωφῳ, 

Τ᾿ οσου πύοσος ἐὼν αὐσονίων πϑομαχου. 

Γώα .ὸ αἰδουϑρη λιτῷ μέγαν αὐέρφι: γῶσοι 

ἊΣ ἡματί, τω πόντῳ μᾶδλον ἔδωχεν ἔχψν. 

ΑΝ ΤΙΦΙΛΟΥ. 

Η δὲ που πάτξης πελοίσας ο(δὲν,αὐθλον εἶπον, 

Η μωχρὴ κατ ἐμοῦ δυςπλοῖη χοπασᾳ Ν 

Οὔπω χεῖλος δἰωυσε, χαὶ ζῶ ἴσος ἀϊδὶ πόντος, 

Καὶ κε καυτέτουχεν χεῖνο Ὁ χοῦφον ἔπος. 

Γ΄ αἴτα λθγον πεφύλαξο τ αὐδιον.Ουϊὲ τὰ μιχρ ἃ 

Λ γ94 τίοὺ [λώῆυς αὐτίπα λοννέμεσιν. 

Απολλ ΝΊΔΟΥ. 

Η͂ ν Ἔα (ὐλήτου Φοιξηἱὸν ὅρμον ἵκηοϑε, 

Λέξατε δ). 4 πένθιμον ἰγίελίζωυ,. 

Τ' ἧς τὶ οἱ γαυγοὸς αἰ ασὺ λϑονὶ χεύϑεται αἰδ' δου 

: Δίφιδος, αἰ γαίου κῦμιοι πιὼν περλαο»ίς. 
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ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂. 

Πᾶσα ϑείλαπῆα, οίλαα. τί [ κυκλιδους δ φενον θαι 

Κ ὕμα , χα ἡ ὀξείας ἡ ἡλεὰ μεμα Φόμεθοι; 

Α λλως ζεώομ ἔλριθης ἐπεὶ, τί με τὸν “ασδοφυγόντα 

Κ ῴα, σκαι᾿Φαιάῖς ἀμφεκάλυψε λιμάω; 

Μόσιμον δ πλλοίζωυ εὐρῷτο τίς: ὡς ζαγε πόντου, 

Π᾿ ὑτος.ὃ τυμξ θυϑεὶς οἶδὲν Ὡριςξάσρρης. 

ΦΑΚΈΛΛΟΥ. : 

ᾧ ὃγε θαλάπηια ἐ Ργα βοῶν Βὴ Ἰπξλγθ ,ἐχέτλη, ᾿ 

Ἐ1 τι το! Ὧν μιαικρῆς, πείφοτ᾽ ἰδεῖν βιοτῆς. 

Ἡ πείρῳ ἣν ἔγες! μικρὸς βίος:εἰν αἱλὶ σἢ; οὕπως 

Ὲ ὑμ)»ὲς εἰς πολιζεὼ αὐδρὸς ἰδεῖν κεφαλζω, 

ΛΕΩΝΙΔΟΥ. 

Ό υϑὴ εἴἰ μοι γλόωσαι χαυτασορέσψε γαλζωίη 

Κ υματα, αὶ μα λακήν Φεῖκα Φέρει ζφυερς, 

Ν γοξαἰτζωυ ὕλψκοϑε. δέδοικα, “ὃ οἱξ' πάρος ἔτλζω 

Κ νδγωοες,αλέμοις αὐτίκορυοσονϑμος. 

Τού αὐτοὶ. 
Αῷομος ὁ ον τύμξου λύε πείσματα γα ίο" 

Χ ἡμῖν ὀλλυνϑύων ὀνλος ἐποιΐζοπορῴ. 
Αδυλον. 

Έ μιπορίης λήξαντα Φιλόκριτο ν, δῆοτὶ σ᾽, Ῥῤρότρου 

Τ δυόνϑρον, ξείνη μμέμιφιςξ᾽ ἔχρυψψε ταφω" 

Ἐγϑα δα μων νείλοιο πολες ῥόος ὑδευτὶ λοίξρῳ 

Τ αὐδρὸς τίω ὀλίγάωυ βῶλον ἀπημιφίασε. 
Κ αἱ ζωὸς ὑϑρ ἔφδυτε πικρζωὸ ἅλα, νι ἢ κωλυφϑεὶς 

Κύμασι,ναυνοῦν Δέτλιος ἔσκε τάφον. 

ἩΡΑΚΛΕΈΙΔΟΥ. 

Α πισιχ᾽ ἀπιογε γεῖδοις ὦ γεωπόνγε, 
Μ "ο7᾽ αἰμιφίτα μνε τὰν οὖν ἤφίῳ χόγιν. 

Α ὑτακέκλαοται βὡλος" ἐκ κεκλαυυϑίας 

Δ᾽ οὔτοι κομκατὸς αἰαϑοι λήσεται φαΐχυς. 

Τ ΛΑΥΚΟΥ. 
Ο ὑκόνις, ὁ σ᾽ ὀλίρον πέτρας βάρος, ΩΝ ἐρφσίστθ, 
Ην ἐσορᾶς αὕτη πᾶσαι ϑολαοσῶ, ὥφος. 



αἰθεαις γνωςτὰ μύναης εὐγέπειν. 
ΠΝ λα ΑἸ ΡΥ ΚΑ ὙΦΟΥ. 

Δ ΞῊΝ γιχαῦορ, πολ ῷ μεμορηδύε πόντῳ, 

Κ ὅσο δοξείν; γυμνὸς ἐπ’ ἤϊοι, 
Η σύγε «σϑϑς πέζρσιτὰ σι ᾽δλξια κεῖνα μέλᾳ ϑρα 
ᾧ ροὔδω τε χαὶ πασης ἐλπίςδλωλε ττύρϑυ. 

Ο ὑδὲ αἰ σε κ]εαίων ἐῤῥύσοιτο φεί ἐλεάνέ, 

Ὁ λεο μιρηϑυσαις ἰηϑύσι χρὴ πελα γΆ4. 

ΘΕΟΚΡΤΊΎΟΥ. ᾿ 

Α νϑέϑπε, ζωῖς «ἰξ φείδεο, μηδὲ γὴν ὦ ὑρζω 
Ν αὐτίλος ἴαϑι ὡς οὐ πολες αἰδρὶ ἄρ, 

ΘΕΟΔΩΡΊΔΟΥ. 
Κ ληΐδες. πόνϑυ σε,κὴ ἐ ἐχατίαὶ ᾿ λαιῶ μος, 

᾿Τ ἵμαρχ ὑξριφής τ᾿ ὦλεσε δὶ, αὔεμος. 
ΟΝΈΣΤΟΥ. 

Ο εὔομκα, κηρύοσω ιμοκλέος,εἰς ἅλᾳ πικρζωω 

1] αὐτῇ σκετδ)ονϑμὴ πού ποτ ἀρ ζεμ νέκυς. 

ΑἿ αὐ τοογ ἤδη φαγον ἰηϑύες ἡ δὲ πἰξκοσὴ 

Τ' ἔπος ἐγὼ Ὁ μιώτζωυ γράμμα, τυπωϑὰν ἔχω. 

Α δυλον. 

Ν αοπίλε μυὴ πέλλου τίνος εὐγθοίδε τὐνιξος δογ᾽ εἰμὶ, 

Αλλ᾽ αὐτὸς πόγτου τὸ [χόμε χρηςοτέρου. 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ͂. 
Ἑ ῥῥοις ἰογίδιο πολυτπηοίντε “ἰλαῆα, 

Ν᾿ ηλφής, αἴδεω πορθιμὲ κελαννοταύτου, 

Η τύοσοις κα τόδεξζο. τἧς αἷ πεαὶ καίμμορε λέξαι 
Αἰσυλαᾳ, δυςτήγων σειν »ὀπιζόνϑρος, 

Α λγια αὴ λαθέωνὑ ὅσον ὠκὺ μόροισιν ἑτα!θι6. 

Ν ηΐ τεσερὺ πασῃ βρύξας ἀ λιῤῥοθῥν. 

ΑΡΓΕΝΤΑΡΙΟΥ. 
Ο ὕπς ὁ ὁ κἀλλαίαγξου κεγεὺς πίφος,ον βαϑὺ χεῦμα. 

Γ᾿: σφηλεν λιξύχδι δύδρομμέοντα πύρων. 



24. ΑΝΘΟΛ. ΔΙΑΦ. ἜἘΡΒΡ 

Συρ μός τ᾽ ὠφίωνος αὐεφρώφησε 3 ϑαλαῆνς Ὁ ζ' 

Β ἐϑος,α αἰχσο ) φυγῆς οἰδιριουτα πϑυδυσίηφ. ς 

Κι αἱ τὸν »βϑὺ δοήσαντο κυκώμϑρον εἰν ἀλὶ θῆρες, " 
Κ ὠφὸν δὲ ξήλη γράμμα λέλοίε τοδὲ. 

ΞΕΝΟΚΡΙΤΟΥ. 

Χ αὗταί σου ςαζοισιν ἔθ᾽ ἀλμιυφο δερμορε Κϑυρη, 

Ν αὐηρρύ φλιρδοης εἰν αἱ λὶ, λεσιδίκη. 

Η »ὸ ὀρινουϑέου πόντου δείσεισοι 3 λοίηης Ὁ 

Υ(ευ,ι σ᾽ κοίλϑυ δούροιτος ἐϊξέπεσες. 

Κ αἱ σὸν »ϑὰ φωνῇ ταφφος οἰωὔομαι,χαὴ ὅξια τάρστν. 

Ο σα δὲ ψυγεῷ κλυ ζετ᾽ ἐ ἐπ᾽ αἰγεόγῷ, ; 

Π ἱκρὸ ϑρικομαχῳ “έτη αΧϑν, ὡς σε χομίζων 

᾿ 
Ἑ ς γαιυμον,οὐ τε κϑρζευ ἤγαλν,οὐτε νέκυν. 

ΖΑ ΟΥ: 

Ψυ» ἅτ σεὺ κεφόλας ἐπαμησομ(αη αἰγια λὶ τίν 

Θ να κῃ τ κρυερφδχευαϊμϑυος νέ ἔτος; 

Ου υ)ὰ σευ μητὴρ ἐχυτύμιξια, κωκύουσω, 

Οἷἶδεν αἰλξξαύτη σὸν μόρον εἰναίλίον, 
Αλλα σ᾽ ἐρημσῦ οἴπε σὴ ἀ ζφιοι πλατα ((ὅνες 

Δ ἔξονται γον, γείτονος ἠϊόνος, 

Ὡς ἐ ἐχόμε  ψαμαλου μόρμον βεσχθ, πουλὺ δαΐ- 

ΖΞ φ᾽ ἐπεὶ εἰς ὀλοζωὼ ἔδραμες ἐμυπορίζωυ. (φυ, 

ΑΛΚΑ͂ΤΟ Υ 

Στυγνὸς ἑ ἐπτ ̓ ϑρκίθρῳ ναύταις “πλόύοε ἐκ ὃ ᾿βαρείης 

Δ αἰλαπος,ο ασοισίῳ πικρὸν ἔτευξε μύρον, 

Οὐ ὁ φείχᾳς αἴθ. τύμίον ὁδοιπόρε.σῶ μα. δὲ πόντος 

Ἑ κρυψ᾽ »αἠγαίῷ,  ῥαμόνϑμον πελρίγ. ; 

Ἡ ἴϑέων δεοικρυτὸς ἃ ἅπαῖς μόρος" οὖν δὲ ευλοίῆῃ, 

{ λέςα πολυκλαύτου κήδεα, ναυτλίης. 

ΑΕΩΝΙΔΟ χε 

ΕἸ λέοντα χολαήῆα, τί τὸν τήμαιρεος οὕτω. 
Π λώοντ᾽ οὐ πολλὴ γηὶ “πελεςαιοϑρέω, 

Α για χήνα σοι κουτεκορζευ ὥσοιο πόντῳ 

᾿ Σ με φόρτῳ, λίθον κῦμ. ἔχεχευα μϑύη; 

᾿ς ΡΥ ΡΤ ΜΝ ΠΟ ὙΨΡΨΝ 



ΓΡΡΙΤΟΝ., ὃν 
υ καὶ ἔξω ἰϑυξόροις λαείδεοσι 

Ὑ εϑράθητ᾽ ἄπνοις ὀρ{ - αἰγιόγῷ" 

Τ ἴδης ὃ κενὸν πέκγου κεκλιαυμδβον α,δραῖν 
Τύμξον, δακρυ4 ποῦ δὼ πελεφατχγρρζωυ. 

ἈΘΕΝΟΔΘΡΟΥ. 

Ἐν πότῳ σώδαιμεις ὁ χρηξ᾽ Θκίγεν, ὦ φίλε νηρεύ, 

ἐ Δ ἰκῆνα, καὶ Ὁ σὸν ζεὺ κεῖνο στεύγϑες ὕδωρ. 

᾿ Τϑυξολάὶ ὃ ὁ αἴξιοσος ο ο» αἰδράσιν; ϑιγαὶ ϑιύλοαῆα, 

᾿ Οὐτ ̓ |ακρίνς χείματος, οὐογ᾽ «λιᾷς. 

ΑΝ ΤΙΠΑΎΡΟΥ. 
Δ ἃμαςὸ νικαάίς ἐ λαχὺ σκαίφος ἐκ. “ποτε πόντου 

Τογίου ποτὶ γϑῦ ναυφολέων πέλοτος, 
ᾧ ορτίδει »δι), χοὴ πλύτα νεως 'δχπξητορᾳ, λαὸν 

ὯΝ. ὑματι καὶ συρμὦ πλαζορϑίοις αἰέμων, 

Ἃ σκηϑὴς ἐσαϊωσε" κα θιερϑύης δ Ἐχίπετεαις. 
Α κύρης ψυ)ε αὖ κα πτϑανέν ἐκ νιφάίδων 

Η Μη πὶ ὃ τεῤύξι; ἰσγ᾽ ὡς λινϑρα, Γλυκὺν ὀήγοις 

Δ οἱς ξένε, τονλήϑης αὐτὸς ἔδες λιυϑμα. 

ΠΑΙΚΡΑΤΊΙΟΥ. 
Ὡ λεσεν αἰ γοιοῦ Ὁ] οἱ κύματος ἀΐγξιος εὐ ρϑεὶς 

ΛΔῸῚΨ ἔλιρρείδχωυ ὑασι δοομδβαις, 
Α ὑτῇ οἱ σξω νηὶ χαὶ αὐδρασιν ᾧ τιδὲ σῆμα 

ἰ Δ ἀκρύσας κενεὸν πο δὲ πατὴρ ἔχαρϑυ. 

ἥ ΛΕΩΝΊΔΟΥ. 

ΓΑ ἰεὶ ληϊςο),χαὶ εἰ λιφϑόροι, σε εἰξ δίχαγοι 

ἰ Κ ρὗτες: τίς χρη σὴ οἶδὲ δι χαιοσεευζευ; 

Ως χαὶ ἐμέ πλώοντα σεωὺ Οκ δὺπίονι φόρτῳ 
Κ β᾽ ταίης ὥσαιν ζιμόλυτον καϑ' οἷλος; 

Δ εἰλαιονκἠγώ μϑὰ αἱλιζῶοις λαφίδεοσιν 

Κ ἐκλαυμίαι,τύμίξῳ γ᾽ οὐχ ὕπο τίμόλυτος: 

Τού ἐυτο, 
Κ' ὦ γῇ, κὐν πόντῳ χεκρύμαμεϑοι" τϑη πῖϑ οσῦν 
Ε κ μοιρέων ϑοίρσῦς χϑρμίδου ἡνύσοιτο, 



2.6 ΑΝΘΟΛ. ΔΙΑΦ, ἘΠ Ἢ 

Ἣ γο ἐπὶ ̓ἀκύριοἴ ἔνοχον βώρος εἰς ἅλῳ δυύων, Ὁ 
᾿Π {νιν θ᾽ ὑ "γον κῶμαι χουτερχήνδωορ, : 
Τ δὸ μϑρ ἔσωσ᾽ "αὐτὸς ὃ μετάτροπος ὧν βυθού ἔῤῥων 
Ἡ δὲ, καὶ ναύτας χείρας ὀρεγνύμδμος, 

Ε ξρώϑέω. Ὅτϊον μοὶ ἐπαλμο ἐς μέγα χῆτος 

Η λϑεν.ἀπείρυξεν ογ᾽ ἀ ἀπο ἐπ᾽ ὀμιφαλίου, 

Χ ἥμισυ νδϑγναῦται ψυχεὺ βέρροι ἐξ «λὸς ἡνδιυ" 
Η ραν ἥμισυ δὲ ερίςις ἐἀπεκλάσατα. 

Ἡ ἐμ ογ᾽ οὐ τη Κρικοὰ  λείψονα θοίρσθος Ξ ̓ΕῈρ 

Ε κρυψϑυ«πατζζω σ᾿ οὐ πόλιν ἱκϑμιεϑου. 

Τ οὐ ἀὐττ. ὶ 
Τ' ἕξυχῇα ϑελρῆα, τί μὐ Οζα ὀϊξυροὶ παϑοντα, 
Ἴ ἡδόσ᾽ Ὄσι ψιλδοπηυσας ἠϊένος ; 

[ΟΣ σε μηογ᾽ αἴδαο κακὴν γχιφνϑίος ἐἰχλιὼ 

ᾧ ἐιλλξεξαἰμιφινϑυάῖς ἄζοσον ἐγφτόνεον. 
ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΟΥ͂: 

Ο κω ΤῊΣ πύχφς ἃ ἀπεχε πρηχεία θαλαῆα, 

Κ αἰκύμφανε, βόα θ᾽ ἡλίκα σοι δωίαμις. 

Ἡν δὲ τον δ μαρέω καϑελη ς τάφον, ὁνλο »ϑὺ οὐδὲν 

Κι ρήγυον᾽ θυρήσᾳς σγ᾿ ὀφέα. χαὴ «σοδιζωυ. 

᾿ 

ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ͂. 

Σ ὦμα μϑμ δλλοδα στὴ κευθΆ χόνις᾽ οὖν δὲ σε πόντω, 

Κι λείοϑενες, δ ξείνῳ κήρ ἔχεαν ϑαιγατου, 

Π λοιζόυδμον [λυκερού δὲ μϑηίφρονος οἴξιᾳ δὲ γόσου 

Ἡ μέροτες, οὐσ) ἵκευ Χίον ἐς αἰ μιφιρυτέωυ, 

Τού εἰντῳ, 

ᾧῷ ἧποτε πἰίμάρχος παΐξος «ἰξὶ χέρας ἔχοντος, 
Η νίκ᾽ ἀμφ᾽ ἱμκερτίωὺ ἢ ἔσγεεν ἡλιχίζωυ, 

Ὁ τἠμζωορόρίδη, ποδὸς φίλου ὅποτε λύση, 
Οὐτ᾽ τὐρετίοῦ ποϑεων,οὔτε ΡΡΑΞΗ 

ΑΝΤΙΠΑΎΡΟΥ. 

Κὶ αἰνέκυν αἰρήκωυτος αλιήση με ϑοίλαα, 
ἥ Δ ὕσιν ἐρημϑ» κρυπῆὸν ὑπο ασιλοιδεὲ, 



ΤΠ ᾿ 

Ἴ ΠΒΙΒΛ, ΤΡΙΤΟΝ 2,7 
Σ» πρίωυέςς ἄει ἱ φωνόῦσαι “Ὁ οὔατι, χαὴ ὃ οἷ δὰ κωφὸν 

Σ ἢ ἥμαι. τί αὐ ὦ Ἴϑερ ποι τῇδε πὥδωχι χίσευτε; 

Ἡ πνγοιῆς χήρωσε τὸν Οὔκ ἔτί Φορτί δὲ γηὶ 

Ἑ μέπορον, δλλ᾽ ὀλίγης ναυτίρον εἰρεσίης" 
Θυκα μϑῥηναυνοϑν.ὁ σ᾽ ὧκ, πόντοιο μια τεύων 
Ζ ζω εκ, πόνηου χαὶ μόδον εἱλχυσωμζωυ. 

ΑΥ̓ΧΊΙΟΥ. 

Ὁ ὐδένέκυς ναυγγὸς Ἐχι ἐϑθα ὅν ἐλαεϑεὶς 

Κυ ὑμασιν αὶ γρύπνων λήσομιαῃ γἹΌγων, 

Η δ᾽ αλιῤῥηκίοις ποτὶ χριροίσιν α  [χονι πόντου 

Δ τορϑμέος, ξείνων χροὶ ἔχυρσαι ζᾳφου. 

ΑἸεὶ 5 ᾿ βεϑαμίοντα χαὶ αν νεκύεοσι ϑαλαηης 

Ο τλῆ κῶν αἰἴω δοῦπον ἐαδρχόυϑμον. 

Μ ὀηϑῶν δ᾽ ἀδ᾽ αἴδης με χα τειωύασεν, ἡνίκα, μοιῶος 

Ο ὑδὲ ϑαγων λείη κέκλι μαι ἡσυχίη. 

ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂. 

Ν «υαγ»( τάφος εἰμί: σὺ δὲ “πλέε χαὶ δ θ᾽ ἡμεῖς 

Ὡ δύ θ᾿ αἱ λοιστα νῦες ἐ ποϊϊζοπόέροιω. 

. ΣΊδωροῦ. 

Ἐκ γαιμωμορίης ἐπεικλεα ποντῖος ἐλπὶς 

Ἑ ἕζλκοσεν,ὁ ϑνείης ἔμιπορον ἐργασινς. 

ἮΝ ὧπε ὃ τυρσηνὴς ἐπατειου αἰ Δός" Δλλ᾿ ἅμμα νηὶ 

Π ῥῶνιηϑεὶς, κείνης ὕδασιν ἐ [κα τέδεου, 

ἌἋ «βροον ἐμ( δίσειγτο: ἀήματος. Οὐκ Ὡὴρ αἱ λωαὲ 

δ υτὸς χτπγείᾳ κ᾽ εἰς οϑύνας αὐεμος. 

ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ. 

Οὐ πσδϑιδὼν γοῦτιμε καιχὴν δύσιν ὑετίοιο 

Α ρκϊάφου,χρυερῆς ἡψαοναυτιλίης. Ὁ 
Η σε δι᾽ οἰγαριο πολυνληδι θζογτο, 

Ν υὐ; σεω οἷς ἑταξοις ἠγαὰν εἰς ἴδω. 

ΑἹ ,αἢ, ηριροδίκη δὲ χοὺ δίπολις οἵ σ᾽ ἐτέχοντο, 

ι ̓Μιυενταιρκανεὺνοῆμια σἰξερφεδμοι. «Ὁ 
4.1. 



ἂν 

28 ΑΝΘΟΛ. ΔΙΑΦ. ἘΓΊΓΡ. 

ΕΙΣ ΝΈΟΥΣ ΚΑΙ ΝΈΑΣ 
ὧν κε 

κλλλιλ χοῦ. 

Δ ὡδεχέτη τὸν πτοῦδου πατὴρ ἐἰπέθηχε φίλιπατς 
Ἑ νϑοίδε, τί πονλζωὺ ἐλπίδων, νικοτέλζω. 

Αϑδέασοτον. 

Α δὸς μϑὺ σύλησεν ἐ μῶς νεοτῆτος ὀπτωρζέω" 
Κρύψε δὲ παπατώῳ μνήματί τῷδε λίθος. 

Ο εὔομα. βουῷϊος “μομώωυ, παὶς αἰϑεοκοῖο, 

Μ΄ ήἥξος ογ ἐξ ἀγαϑδς δλλὰ μοτην υόμζων: 

Ἐς "ὃ ἄκρον μουσης τε χαὶ ἅξης αὐϑος ἐλοίοσας, 

ΦείΘ φὸς εἰς ἰδίων, χαὶ νέος εἰᾳ ἔρεζος. 

Κ ὠκυεχαὶ σὺ βλέπων τάδε γβάμμαται μμοικρὸν ὁδι 

Δη Ἰγὸ ἐ ἔφες ζώων, ἢ ἡπαὶς ἠέ πατήρ. (τα. 

τὶ ΑΥΌΑ Ο: σιλεντία 6λου. 

Πολλά σοι ἐκ, βλεφούρων ἐχύθη αἰριτύμιξια φωῆ; 
Δ αἰκρυα δεφτλήτῳ πέγϑεὶ δευτηουϑύων. 

σι “ὃ γαϑα λίζωυ πεφιληνϑμος, οἷαι πε πότων 

ΞΞ, μυὸς ἐὼν χοῦρος, ξευυὸς ἐὼν ἕταιοος, 

Αλαλ, λδυγα λέν χαὴ αἰ κκείλιχος ἔπλετο μοῖρῳ, 
Μηδὲ τεῆς ἡθης δεῴμορε Φάσοι νϑρη. 

ΑΥΆΑΘΙΟΥ. 

Θ εσμμοὶ αϑρμεμδίξουτο σέῤνηλεες ἀγαϑονίκῳ, 
Μοΐρᾳ δὲ δὲ μιαίνᾷν αὶ δεδείηχε γομιοις" 

Αλλά μος παάξασα, φών ἤμερσε ϑεμέςων, 

Ο ὕπω τ: ὑρῖαε ἐμστλεονήλικον. 

Ο ἰκῥαὶ ογ οἢ, αὐ δ᾿ πύριξοιο κροτεσονα γησαιν ἑτεῶρον 

Κ εἰωϑυον, ὃ δπώσου χϑ. Ἰδμιον ἀδορήνϑροι. - 

Ἡ δὲ κόμιειυ ἄλλουσαι σῷ. πληκήϊζετο μδητηρρ.ς 
Αι τὸν λαρόνων μᾷθον ἔχηγα δι ἡ, , 

Ἑ μτης ὅλξιος Οὔτ ὃς οὐ νεότητι εἷϑανϑεὶξ;, 

Ἐκφυγεπίῳ βιότουθῶοσον ἀλίξοσεωίω. 



ἘΠ ὙΡ, 

ΒΙ8Α: ὙΡΙΤΟΝ. 20 

ΡΥ ΚΟΥ σιλεήδια εἴου, 

Ω ειορεἶχε σε παφαῤ, αἰώριος εἱλέσε ε τόβεξος, 

Ἑ ὑθαι λέων ϑράτων αὔϑος αὐαςασίη. 

Σ οἱ ἡ λυέτης (οὶ πικρῷ πόσις χτΝ δαίχρυα Ἀεἴδ 4: 
ΠΣ οἱ ταχα χαὴ πορθέκεες ϑαχρυχέᾳ γεκύων. 

Οὐ »δό ὅλον λυκαίζαντει διζεθυ σεις ἀϊχι σέευθονου, 

Ἂ δλ᾿ ἐκχᾳιδεχετίν (φε) ἩΟΡΗΩΣ σεταφοε. 

ἘΡΑΤΟΣΘΈΝΟΥΣ εἰς ὦ εἰύζ. 

ᾧ εὖ Φεύ ἐμεσζύτων »ϑρίτων ἔ ἔαρύδὺυ αὔραν 

Α μιφὶ σοὶ μοφαιγων χεῖμα, δι νερτερίων. 

Κ αἰσε ἀδρύρπασι συμίος Ἔστ᾽ ἡξλὴῳ "τὶ δὸς αἴϊονς, 

Π ἐμιπῆον ἐφ᾽ ἑνδεκατω πικρὸν ἀορυσαν ἔτος" 

Σ ὧν δὲ πόσιν "δυέτίωυ τε χαχοῖς αἰ λάωσεν αἰίαις, 

Οἷς “πλέον ἡελίου λάμπες αὐαςάσιν. 

ἈΤΑΘΙΟῪ οολαςιοό. 

Ἑ ὑςαδε, [λυκερὸν μϑρ ἔχής τύπον δλλα σεικηρὸν 
Δ ἐρκομίφ,,οὐση" ἔτι σοι χεῖνο Ὁ λαδϑν ἔπος 

Ἑ ται οΨ φοματεοσι" τεὺ “γ᾽ θυ ὐϑειμος ἡζ», 

(Α: Ἰ ἀ))μαψιϑίη γεῶ ϑονὸς 541 χύνις. 

Π ἐμτγῆου χαὶ δεκώτου γὺ ἔχυναύσας ὡιαύζ 

Τ᾿ ἐτρακις ἕξ μοιεύους ἔδρακες ἠελίες. 

Ὁ ὑδὲ τεούπαπαου εϑρόγος ἤρχέσεν, εἰ “γμετηρος 

Ο λξος" πᾶς δὲ πεζεὺ εἰχ ένα, δὲ ΡΧϑ, ος, 

Τ κυ ἄδικον μοῖραν κατα κέκιφεται, οἰεὥξχᾳ, ζίωυ 

αὶ μέγανηλφὴς ἔσξεσιν ἃ [λαϊίω. 

ΙΟΥΛΙΆΑΝΟΥ Ξιπὸ ὑπάρχων αἰ γύτηιου. 
Ἀ γος 231 γορῶν, πλέονῆ ἡπίος. ἥρπασε! ἤδὴ 

Τ᾿ ὀν γόον; δρλα γόῳζοις πολιοῖσιν ἴσον. 

᾿ επυληΣ, εἰπεπαωυσεν;οἰπεςυφέλιξε δὲ μων. 

Οὐ ὕκ οὐόησε γείμοες, ΟΣτἰξ γαίμων ὀδουύας. 

ὙῬΑΥΛΟΣΥ οτλεντία 6 ίου Ἐχὶ τῇ ἰδῖα 

ϑύγατεῖ. 
ΔΛ έκζα σοι αὐτὶ γα μων ὁχετύμξια πὐλϑώε κούρη 

Ἑ οὐμέσοιν πα λούμα! ς πενδοι λέαις γγυέται. 
χι μὰ, 



ὝΨΟΙ.. " ᾿ ΥΥΝ 

26ο ἉΝΘΟΔ. ΔΙΑΦ. ἘΠΊΓΡ, 

Κ αἱσὺ μϑὺ ἀμιπλαχίας βιάτου ὸ μέϑοι ἐλδυϑοξξ 

Ἑ ἡδρίης οἱ ὅν ϑῶν πικρὰ ἔχοισι γέφος. ὡ 

Δ ωδεκέτίν γὸ Ἔξξουρα μαχηδονικησε καιλυύπηᾳ, 
Κι ἄδλεσιν δαλλοτέρζων, ϑεσι γηροφιλέζωυ. 

ΕΥ̓ΤΟΛΜΊΙΟΥ. 

Γ εὑ» ϑενικὴν ἑλένζω μετ᾽ ἀδελφεὸν τη ϑαχγόντα, 

Δ φλαϊη μήτηρ αόψατι διπλασίως. 

Μ νηςῦρες οἢ᾽ ἐλοηδεῖν σθν σροΝ «ζω ὑγὸὲ ἑκαξῳ 

Θρώω ἐν τίωὐ μώγπτω μι δεγὸς, ὡς ἰδιζωυ. 

ΠΑΡΜΈΝΙΩΝΟΣ. 

ΓΠαρϑενικῆς τάφος εἶμ᾽ ἑλέγης, πέδαι οἡ ἐπ᾽ ἀδελφῇ 

Π ἐρφλνϑιου, δισπλιοα. ων. ἔχω δάκρυα. 

Μ γηςῆρσι σ᾽ ἔλιπον κοίν ̓ ἄλγεα, τέωὐ γὸ ἔτ᾽ ἐτ'᾿ ὅπω 

Ο ὑδενὸς, ἡ πόρτων ἐλπὶς ἔκλαυσεν ἴσως. 

ΔΙΟΓΈΝΟΥΣ ὄχεσχόπου ἐἰμισοῦ. 

Σ οἱ τόδε δ γγρες 9 λερῆς μιγη μυιον ὕξης 
ΠῚ ὄντῳ οὖν δ ξείνῳ ϑύήκατο φρὺξ ἡνέτης. 

ᾧ εὐ πάτεης ἐχ αὐ Ὅοσον. ἀλλυ δὲ σε νόζιμαι ϑεοῖο 
Παίς ἀδελφῷ πενθὸς ὀφ4λό 

Ο ἐσε αἰξαςείλας ἱερὴ παλοι μή τε χαὶ δ) χῇ». 

Γ εἴτογα, τῆς μια χοίρων δῆκε χορϑςασίης. 

ΚΡΙΝΑΓΟΡΟΥ. 
Ἡ ρνήσαντο καὶ ἀλλα! ἐὸν παῖρ9ς οἰοὔομμα νῆσοι 

Α κλεές, ἐς σ᾽ αὐδρών ἦλθον ὁμωνυμιζωυ" 

Κ' ληϑείητε χαὶ ὕμιμες ἐρωτίδες" καὶ νέμεσίς τοι 
Ἑ ξ4 δηφοτίω κλῆσιν ἰμειψαρδμαης. 

Π ω δὶ δ δ) τύμιξῳ δίης ὑπεϑύκωτε βώλου,. 

Ο εὔζομιοι καὶ μορφέω. αὐτὸς ἔδωχεν ἔρως. 

Ω ϑὼν σημιαιπύεσσαιχχαὴ κα ἡ ̓ Φϑα νὴ λύλαῆα,, 

Γ' ωμδὶ σὺ μϑὺ κούφη κεῖσο, σὺ. σὴ ἡσυχίη. 

ΣΑΜΤΟΥ. 

Τ ξατα δὴ ται ἔφπε φίλαν ποτὶ μιαπέροι πιργῶ 

ΔΑ αἰξυρες τῷ δέρης χερσὶν ἐφηίῳβέθι 



ΒΒ  ΤΡΙΥΤῸΟΥΝ: 26ι 

Αὖϑι μϑιύοις καρ ϑ αὶ πατοὶ, τέχοις ἡ δχὶ λῴονι μοίρᾳ 

Αλαν,σᾧ πολιῷ γήραϊ κηδὸνϑῥαν. 

ΛΕΩΝΙΔΟΥ. 

Ἡ πως ἄχετ᾽ ἄωρος εἰν ἑξϑέμω ἡογ᾽ «γιαυτῷ 

Ἑ ἰς ἀἴϑωυ, πολιῆς ἡ λιχίης “οδϑτέρη" 

Δ φλαϊη,ποθέουστι τὸν εἰχοσούμυουον ἀδελφὸν 

Ν ἡπιον͵ ἰςύροου γἄ σαάνϑμον θανάτου. 

Τοῦ εὐτῳ. 
Αλώ, λυχρὰ παϑοῦσα «ὐθιςερὶ, ὡς ῳ ἑτοίμῳ 

Ανιϑεϑποις δοίμων ϑῦχε τὰ δμνόταται. 

ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ͂. 

Αλ αἰ γῆσε βαυρᾷα, δὴ ψυχαῦσι μεγαίρᾳς 
Α γεϑρωπων͵, ἐρφιτὰ παρ γεοτητὶ υϑδμάν, 

Η χαὶ τἰυὗρχον [λυκερὴς αἱ ὥνος ἀΐϊμερσας 

Η ἴϑεον,ωρὶν ἰδεῖν χουραδιαν ἀΐλοχον, 

Κα ΛΎ ΟὟ. 

Η  ὧοι μϑηαϑιπταον ἐθωπηομϑυ, ἠελίου δ 

Δ υομϑυου βασιλὼ καίτϑανε “ἰῤϑενικὴ, 

Α ὑτογεοί ζωφν δ ,αἰδελφεὸν οὖ πυρὶ ϑεῖσα, 

Ο ὑκ ἔτλυ. δίδυμον σὴ, οἶκος ἐσειδὲ καχὸν 

Π δος Ξριξἠπανίο"κα τήφησε δὲ κῦρζεύη 

ΠῚ ὥσα τὸν δὐ τέκρων “γῆν ἰδοῦσα. δόμον. 
; ΒΙΑΝΟΡΟΣ. 

Θ φονόης ἔκλαιον ἐμῆς γαίμον, λλ᾿ ἐχὶ πτωδὸς 
Ἑ λπίσι χουφοτέρᾳς ἔςξωον εἰς ὁδευας: 

Ν εὦ δέμε ἢ πτωδὸς φϑονερή τς οἰγόστρισε μοῖρα" 

ᾧ εἰ βρέφος ἐψευοϑέω ᾧ σὲ δ᾽ χφπόυϑυον. 

ᾧ ερσεφόνη,τόδε παΐξϑς ὅχὶ «ϑρζωοισιν ἄκουσον, 

Θ ἐς βρέφος ἐς κόλποις εὐΐδος Ὄστογχουϑρης. 

ΑΝ ΤΙΠΑΤΡΟΥ ϑεοσωλονικέως. 
Ἁ ὑσδγίη μέ λίξϑοσδρ ἔχᾳ κϑνις,ἀ [χι 5 ῥωμῆς 
Κ ᾧμαι “ϑοϑενιοὴ τῆδε χοροὶ ψα μαθῳ. 

ἘΓΝ μὲ ϑρε μα μη η κριἰϑῥαῖι, αὐτὶ 9. εἰτὴς 
Κ' λαυσα »ϑῥηγτύμιξῳ ὅῦχεν ἐλθυϑερίῳ: 

; 1.111, 
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Πῦρ ἕτερον ασεύδουσει, τοδῦ, ἔφθασεν" ἀδὲ κα ϑ᾽χζω 

Η μετέρζω ἥκίαν: λαμπάδα: Φερσεφόνη. 

Αδυλον. 

Α αἰ, τῶτο κρύκισον, ὅταν κλαίωσι ϑαγόντα ᾿ 
Ν υμφιον,ἢ νύρυφζωυ" ζιδίκα σ᾽ οἰμφοτέροις. 

Ἑ ὕπολιν ὡς,αἰγα ϑέούτε [λυκύριοικὸ ὑμϑμαιον 

Ἑ σξεσεν ον ταρϑτη γυχὶ πεσων ϑοίλοιμος, 

Ο ὁ καλαΐς τόδε κἥδὸς ἰσόῤῥοπον, ὡς σὺ υϑὺ ον, 

Ν χία, σὺ κλ αὐστις σ᾽ δῦδικε ϑυγατέφφι. 
ΘΕΟΔΘΡΙΔΟΥ͂. 

Θ φυϑδτε,κηδὲμόνες μέγα. δείκρυον εἰς σὲ δαιγόγτα 
Κ ὠκύσαιν, υϑήξον πυρσὸν αὐαζανϑροι, 

Δ φόλινε, πιοισοιώρε: σὺ ζ αὐτὶ γοίμου τεχοὴ ἡξης 
Κ αλλιπες ἡδίςη μητοὶ βοῦς χαὶ ἄχη. 

ΠΑΥΛΟΥ͂ σιλενπία ολου. 

Ἑἰ χαὶ ὁχὶ ξείνοις σε λεοντίε γαῖα. κα λύγη, 

Ε ἐ χαὴ ἐρανλι αὐτῶν τλ᾽ ἔθοινες φονέων, 

Πολλά σοι ἐκ βλεφαύρων ἐχύϑη αἰδετομθια, φωὴῆξ 

Δ ἀκρυα, δερτλήτῳ στέν δεῖ δειπήουϑύων.. 

Π σι ὃ ἤοϑα λίζωυ πεφιλημϑύος, οἷαι τε πόύττωον 

Ξ κωὸς ἐὼν κοῦφφς, ἕμωυος ἐὼν ἕταρος. 

ΑἿ ἀν, λϑυγα λέη χαὶ οὐμείλιχος ἔσλεο μοῖρα, 

Μηδὲ τεῆς γξης δυρμορε Φάσα νϑρη. 
Αδυ λον: 

Ε αἢά με δὲς λυκοίξαγζᾳᾳ ἔχουζ' ἀφύρπασε δαῤμων, 

Ην μοιωζω διδυγμμω πατοὶ ϑοαίλέα. τέκεν. 

Ὁ μωῖραι τί ζοσῦτον ἐἰπηνέες,οὐγ χη παςοιὲ. 

Η γοίγετ᾽, σὴ ἐξα τῆς ἔργα πεκϑοκεσορίης :. 

[60) ἱμϑὺ ὸ Ὁχέες με. γαμήλιον εἷς ὑρϑύαιον 

Μ ἕλλον ἀ ἰγϑυγερδ σἡ εἰς ἀχέρϑντος ἔξζξυ. 

Α λλα ϑεοὶ »λίτομιθῃ, μιυνξες τε οϑοῦς πατέρϑς τῷ 

ΤΊ αὐσουτε,τηχομϑμων εἰγεκ᾽ ἐμεί φϑιμϑυης.. 

Ὶ ΔΙΟΔΘΡΟΥ. 

Η μετελη γϑοιλαιμιον τεχαλέγυ, γυφιχα ἱλέκζα 

Καὶ οὔρε λιπτων,ὁ λοέω οἶμον ἔξης αἴδου" 



ἃ ἘΠ ᾽ εἰὐδὰ ἡ Ἢ 

ΛΕ ΤΡΑΤΟΝ, 263 

Θ ὠνῶ ἀςαχίζω τε μέγ ἤχοιγες, οἵ σε μάλιςα ἅ 

Ο ἰκφαὰ τὸν ἡδητέω κωκυεν ἠΐϑτον, 
Ι πααΐχου κλιαίουσοι κα χϑ᾽ μύρον, εἶχοσι ποίας 

Μοεῶον ἐπεὶ βιότον πλήσεο χαὶ πίσυρας. 
ΑΝΥΤΗῊΣ. 

ΠῚ αρϑένον αἰτίξίζωο κα τοδύρφ μα, ἣ ς ἔπι πολλοὶ 
Νυμιφίοι ἑέυϑυοι, παΐζος ἵκοντο δόμον, 

Κι ὁιλάς χαὶ πινυτῆτος αἰγακλέος" δλλ᾽ Ἐχὶ πότων 
Ε λπίδας οὐλομϑιύη μοῖρ ἐκόλιοσε τσ έσω 

- 

ΜΝΆΣΑΛΚΟΥ. 

Αἰ, πε λενίας ὁ ὀλοόφρονος, α ἀπὸ Φαι δαὶ 

Ἐχλασας αἰ λιχίην ἱμερόφοσα χλξοι: 

Καλδέσ᾽ ἀμυξαάλϑμω αἰξὶ δακρεσιν αἰσγ᾽ Ὀχὶ τυμ. 

Λ ἄες, σφρώσων ἕςα (ες εἰδωώλιμοι. (βῳ 

Αδυλδον. 

«Ἃ γτί τοὶ δὐλεχέος θ λάμου,σεμ εν ὃ᾽ ὑυϑραίων, 

Ματνρ φῆσεζάφῳ τῷ σὴ ἔπι μἕρμα εἰναν 
ΠῚ «ρϑενιχαν, μέτξον τε τεὸν χοὴ κάλλος ἔχουσαν, 

Θ ἐρσί ποτὶ: φ)α [κα “γ᾽ ἔστλεο χα φϑιρϑύα. 

Αδυλον. 

Ὡ χἀμεβ᾽ ὦ μέλητε,φίλν πατοὶ δι αἰϑεμίτων 
Τ ὡὼὸ αὐομον γα λῷ τῶν ὕξειν αἰαμνένϑιυαι, 

Ὁ αἰρϑενιχαὴ τειοσαὶ πολιήτίδες, αἷ ὁ βιαςὸς 

Κελτῶν εἰς τέο μοῖραν ἔσρενψεν Ὥρης 

Ου ̓ γὼ ἐμείνο δι αἷμα. Ὁ δυοσεξές, οὐσ᾽ ὑνϑμαία 

Νυμιφίον δ᾽ αἴδάυυ χηδὲμον δὺ εοἰμεϑοι. 

ΑἸ ΤΊΡΑΤΡΟΥ. 
Ο ὐ νούσῳ ῥοδύπα τε χαὶ αἱ δρέτειρα βεσκα, 
Ο ὑδγ᾽ “ὑσαὺ «ὑοῦ δες υϑμέων δουοςιτὶ χεχλίμεθα, 

Αλλ αὐταὶ, πείτξας ὁπότ ἐφλέλω ἀςὺ κοείνθου 
Γ οργθς ῬΡΕΟΝΗΝ ἀΐλχεμον εἵλοιεθα. 

Ε κῆανε ὃ γὼ μαΐτνρ με Δ: σφακίπει σιδούρῳ" 

Οὐ ἰδίου φάδὼ διεζμορος ἔσε βίου, 

Το ΤΣ. 



264. ΑΝΘΟΛ. ΔΙΑ Φ. ἘΠΊΤΡ. Ἴ 

Αψεογ εὐναυχένιον δρᾷ βοόχον. δ "ὃ αἰμείνων 

Δ ουλοσεεύίας ἀΐμμειν πότμος ἐλθυϑόρμος, 

ΕΙΣ ΟΡΝΙΣ, κεῷ κῆς 
ΑΡ ΧΊΟΥ Εἰἷς κίοσθμ. 

Α παίρος αὐτίφϑογίον διποκλαάξασα νομεῦσι 

Τ' οδλαχι χαὶ δρυτόμωις χίοσου χαὴ ̓ηϑυξόλοις; 

Πολλάκι δὴ χρέζασα πολύ ϑρροον, οἷαι τἷς ἀἰγω͵ 

Κι ἑρτομον αὐἰτῳδὸὶς χείλεσιν Ἔν μονίαν" 
Ν εὦ εἰς γὸῇ ἀ [λώοσος͵ αὐωῦ δητὸς τε πεσῦσοι, 

Κ {μαι μιμηταὶ ζῶλον αὔννα υϑμα. 

ΑΤΑΘΙΟΥ͂ φρλοιςικϑί Εἰς πέρδικα. 

Ο ὐκ ἔτ᾽ που τλῆμον σχοπέλων μετλμαΐφρια πέρδιξ, 

ΓΤ λεκΊὸς λει]αλέοις οἶκος ἔχ σε λύηρις, 

Ο ὑδγ κ' ασὸ μαρμϑρυγῇ ϑαιλερώπιδες ἠφαλρείης, 
Ακρῳ πρωιϑύοσ4ς ϑαιλπομϑρων πὐ)ερύγων. 

ἿΣ εὐ κεφ όλζω ἀϊδλουρος ὠπε,ϑρισετᾶλλα ὃ πόρτα 

Η ρπασε, χαὶ φϑονερζω Οὐκ ἐχϑρησε ἥρω. 

Ν εὖ δὲ σε μὴ χούφη κρυτῆοι χϑγις,δλλὼ βαρᾷα, 

Μήποτε σὸν κείνη λείλψδρον ἐϊξερύσν.. 

Το οί αὐτῷ εἰς Ὁ ὐζ!. 

Ο ἰκοϑνὴς ἀξλουρος ἐμιζιὺ πέρδικ᾽ αὐϑσαι, 

2 ὠῷ ἡμετέροις ἔλπεται εὐ μεγϑροις. 

Ο ὔσε φίλη περδιξ φῇ)ιυϑύζωυ ἀγέρᾳαςον ἐάσω, 
Αλλ᾽ ὅλ: (Οἱ κΊενέω τίωὶ σέθεν αὐτὶ ίζωυ. 

Ἢ υγὴ “ὦ σέο μῶλον ὀδάνεται, εἰσόκε ῥέξω 

Ο οὐ ἐπ᾿ ἀχελλῆος πύῤῥος ἔρεξε τάφῳ. 

ΔΑΜΟΧΑΡΙΔΟΣ σεαμματικοί εἰς Ὁ ἐδ. 
Α νδροξορων ὁμότεχνε κυγαΐν αἴλουρε καιχίφη, 

Τ᾽ εἷν ἀκΊαιονίδων ἐοσὶ μία σκυλοίκων. 

Κὶ τήγορος ἀγάζζοιο τεού πέρδικα, Φαο οὔσοι, 
Λυπεῖς ὡς αὐτὸν κί ἡτοροι δούσα υϑρη. 

Κι αἱ σὺ μδὺ οὖν πέρδιξιν ἔχάς νύον" οἱ δὲ μυύες νεῶ 
οΟ ΡΧ' εὥται, τὴς σὴς δραϊξαάνϑμοι απαταάλης. 



Οὐ ἈΝ 

ἊΝ ΤΡΙΤΟΝ. 2ός 
, ΜΕΛΈΛΥΡΟΥ εἰς τέῆιγα. Ὁ 

Α χήφς τέῆιξ δροσερᾶϊς ςαοόνεοσι μιεθυοϑεὶς, 
Α γφλνόμον μϑύπεις μοῦσαιν ἐρυμολάλον' 

Ακρα σγἡ ἐφεζουϑυος πετάλοις τριονώδεσι κώλοιῖς 
Α ἴθυπι κλαζᾷς γεωτὶ μϑήσμα, λύρας. 

Αλλά φίλος φϑέγίου τὶ νέον δενδρωδεσι νύμφως 

Γ΄ αἴγϑιον, αὐτωδὸν πανὶ κρέκων χέλα δὸν" 

ΟΦρο: φυγών τὸν ἔρωτα, μεσνμίξρινὸν ὕπνον αἰγγς δι σὼ 

Ε ἡθοίογ᾽ ὑπσῦ σκιερὴ κεκλινϑθος πλατάνῳ, 

ΝΙΚΊΟΥ εἰς Ὁ ζ΄. 
Οὐκ ἔτι δὲ ζυιύφυλλον ὑπὸ πλακα κλωνὸς ἐαϑεὶς 

Ἴἢ ἐρψομ᾽, ὐπὸ ῥαϑδινών φϑύγίον ἱεὶς «ὐἸερύγων. 

Χῴρᾳ "ὃ εἰς Ἔδρα αὐ ποιδὸς πέσον, ὅς κεε λαθραίως 

Μαῤϑυ, ὑχὶ “χλοεροὶν ἐζόνϑμον πετάλων. 

ΑΥ ΧΊΟΥ εἰς Ὁ θ΄͵ 
Π εὺν »ϑὺ ἔχτ χλοεροῖς ἐριϑηλέος ἔρνεσι πτίχας 
Η μϑυος," σκιερᾷις ἰχροχόμου πίτυος, 

Ἑ χρέχες θόταίρσοιο δὲ ἰξυος ἠχέτα μολπϑὰ 
Τ ἐῆ!ξ οἱονόμοις περπνότερον χέλυος" 

Ν εὦ δὲ σε μιυρμοΐκεοσιν καἰ το εἰνοδίοισι δώρμδμτα, 

ΑἸδὸς αἰ ππξοιδὺς αἰμιφεκοίλυψε, μυυχός. 
Ἑ ἰσὴ᾽ ἑαίλως͵ συγίνωςονγ' ἐπεὶ χαὶ χοίραγος ὕμιγων 
Μ αγονίϑως γΕίφοις ἰγϑυξόλων ἔϑαγεν. 

ΑΝΥΤῊ Σ οἶδ, ΛΈΩ Ν τ ΔΟῪ εἰς εἰχρίδω. 

Α χρίδι τὰ κατ᾽ Ἔζρουραν αἰηδένι χαὶ δρυοχϑίτα 

Τ᾿ ἐῆιγι ξιωὸν τύμθον ἔτευξε μκῦρω, 

᾿ αρϑύ ον ςαάξασει χέρι δϑαίχρυ" δισσεὶ γὸ αὐτὰς 

Π αἰγὶ ὁ δυςπειδὴς ᾧχγετ᾽ ἔχων αἰἴδοις. 

ΜΝΗΣΑΛΚΟΥ εἰς Ὁ οὐδ. 
Οὐκ ἔτ᾽ δὴ πγερύγεσσι λιγυφϑύγζοισιν  εἰσής, 

Α χρὶ, κατ᾽ δὐκαίρποὶς αὔλαχας ἐζονϑία: 
Ο ὑδὲ με χεκλιυϑρον σχ!ερὴν ὑπὸ φυλλαδαι τέρψ4ς, 

ΞΖ, οὐϑὰν ἐκ, πηερύγων ἡδὺ χρέχϑυσα μδίο ς. 



26 ΑΝΘΟΛ.ΔΙΑΦΈΠΙΓΡ,. 
ΜΕΈΛΕΑΤΡΟΥ. 

Α κρὶς, ἐρδμ" ὠπατηλαὶ πόλων,κοθᾳ μυύλιον ὕπνγε, 
Α κρὶς εἰρουραϊη,μοῦσοι λιγυτηέρυγε, 

Α ὑπφυὲς μίμημα λύρφις, κρέκε μοι πὶ ποθάγον, ἡ 
Ἑ κχρθουσες φίρας ποοσὶ λολοὺς γηέρυγας. 

Ὧν με πόνων βύσοιο πλυα-γρύπγοιο μεράμψης, 

Α χρὶ μιτωσα ϑρὴ φϑύγίον ἐρωτοστλιαον. 

Δ ὥρᾳ δὲ σαι, γήτειον εἰφϑευλὲς, ὀρ, ϑ ιναὶ δώσω, 

Καὶ δοσεροὶς σύμασι οαζουϑμας «ψιυκώδεις. 

ΑΝΥΤῊΣ εἰς αἰλέκ)οροι. 

Ὁ ὑκ ἔτί μ᾽ ὡςζοπαρος, πυχιναῖς πηερύτεοσιν ἐρέοσων, 
Θ ρσής, ἐἷξ δὐνῆς ὑρ,ϑριος ἐγρόνϑρος. 

Η γ» σ᾽ ὑπγώοντα σίγις λαιϑιρηδὸν ἐπελθὼν 

Ε κί φνον,λαιμκῷ ῥίμιφα κοιϑεϊφνυχα. 

Τῆς αὐτῆς. 
Οὐκ ἔτ λίγησε κατ᾽ ἀφνεὸν ἀχιδὸς οἶκον 

Ακχρᾳ μϑιηζορϑμαν ὄψαται ἠέλιας. 

Η ὃν "ὃ λάμῶνας Ἐχὲ κλύμϑρου πεπότησοι, 

Καὶ δροσεροι γουσέας αὐ)εα τἧρσεφόνας. 

Ὁ δῆλον. 

Α ὑτούσοι γον ἄλωνι δυηπαλὲς ἐργατα μυύρμοξ, 
Η οἱονκ βώλου δι ψαδὸς ἐκ] σώμώωυ, 

Ο φρώ σε χαὶ φόηνϑμον δυοΐξ ςαιχυηφφόρος αἶλαξ 

Θ ἐλρῃ, ξἠροτραίη χείνϑιυον ῳ ϑουλαμο. 

Αδέασοτον. 

"εὶ ρτίϑυών σε χελιδὼν οὖσαιν. μη"τέρᾳ τέκφων, 

Α ρτί σε ϑαιλπουσειν τοι ς- εκ πισὺ «ὐέρυγε, 

Α ἵξας ἐγζοϑε γεοοσοχόμιοιο καιλϑὴς 

Ν ὀστρισεν ὠδίνων τετραἐλικίος οΦις.. 
Κ αἱ σεκρυρουϑύαν ὁπατ᾽ ἀςϑροοςἤλϑε ϑαΐζων, 

ΗΘ απεν ἐχαοίου λάξοον ἐπ᾽ ἄσθμα πυρός: 

Κὶ αἰ ϑανγεν ἡ λιποερονός ἰσγ᾿ ὡς ἥφαιςος αἰμιειώτωρ 

Τα α᾽ ἐφιηϑογίου παιδὸς ἔσωσε γογα!. 
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ΗΝ Ὃ ὸ σὺ ΟΘΑΡΝΝ δυδ : 

Δ αμδιρίτωμϑὴ ἐγὼ λιγυραν ὅκα γροῦσμας οὐγίᾳν, 
Α χρὶς ὐπὸ πτερύγων, τὸν βαϑὺν ὕπνον ἄρον. 

Δ αμόκριτος σὴ, ἐπ᾽ ἐμοὶ τὸν ἐοικότα τύμίον͵ ὁδῖτα, 
Ἑ γ{ὑϑενὡ ρωπού χεῦεν Ὄσοφῆιρϑυᾳ, 

ΛΕΩΝΊΔΟΥ: 
Ἑ ἰχαὶ μικρὸς ἰδὲῖν χαὶ ἐπ᾿ οὐδεος, ὦ γε ροδῖτα, 

Λζας ὁ τυμθίτης ἄμμιν β)ηκρέμα ται, 
Α ἡοίης ὦ γεϑοφπε φιλωνίδαᾳ "τίωΣ γὸ ἀοιδὲν 

Α κρίδευ, τέω' ὥσανζοωρὶν αχα»ϑοξατιν, 

Δ ἱσσλοῖς ἐς λυκαξανζᾷᾷς ἐφίλατο. χα! με ϑελνᾶσαιν 

Κ ατϑοτ᾽ ἐφυπριδίων χιθαιμδέωυ λαλαίγων. 

Καὶ μ᾽ οὐ φϑιμϑύην ἀἰπανήγατο, "55 ογ᾽ ἐφ᾽ ἡμῖν 
ΟἼ ἐλίρον ὦρθωσεν σῆμα πολύξοφίης. 

ΤΥΜΝΈΕΘ. 
Ὁ μρνεον ὥχδρισι μιεμδιγυϑέον, ὦ χϑλόμοιον 
Α λκυόσιν πογ-σὸν' φλίγίον ἰσωσαίμϑιωον, 

Η ρπαϑὴης Φιλέλαιε᾽ σεὶ γ᾽ ἦϑκα χαὶ Ὁ σὸν ἡδὺ 

Πνϑῦμα σιωστηραὶ γυχίος ἔχοεσιν ὁδδί. 

ΠΑΜΦΙΛΟΥ͂. 

Οὐκ ἔτ δοεχ λωρφῖσιν ἐφεζόνϑυος πεταλοισιν, 

Η δείαν “μέλπτῶν ὀχ ωροχίφρ, ἰαχὸῤ, 

Α λλαΐσε γαρύοντει χϑατέεδαρεν ἠχέτα πεηιξ, 

Γ' αἰδὸς αὐπ᾿ ἠϊϑίου χεῖρε μεταπηανϑμον. 
ΣΙΜΜΙΟΥ͂. 

Ο ὐκ ἔτ᾽ αν ὑλῆεν δρυὸς δύσκιον αἰ γοϑτα πέρδιξ 

Η χίσης οὐιεὶργῆριου ὐπὸ φόμμαιτος,: 
Θ ἡρδύων αἰγοίοις σξυομιήλιχας τυ νομῷ ὕλης, 

Ω χεο ὃ πυματὸμ εἰς αὐχέροντος ὁδὸν. 

ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ. 
Τ' ᾧ χύποιω ἔτι παῖδα, σζέναρπααϑέντα πεχούση: 

Α Ρτ μ' ϑπτὸ φέρνων,οὐατόεντα λα.γάν, 

Ἐν κόλποις φέρρρυσαι διέτεεφεν ἃ ὁ [λυχερόγέω: 

ᾧ αἡιον εἰα ρινοῖς αὔϑεσι βοσχόμϑμω" 



ΨΥ να ΡΣ 

, ᾿ Ὶ 
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Ο ὑδέμε εὐθεῖ ἔτἰ εἶχε πόλος. ϑνήσκω σ᾽; ὑπὸ δ )οίνης 
Α πλήςου πολλῇ δαμὶ ταιχκυυόμϑυο. 

Καὶ μου «πξὲς κλισίαις κρὺ ὑψιν γέκυν,ὡς οὖ ὀγείροις 

Αἰὲν ὁρᾷν κοίτη ἡ τονόεντα χείφον. 

ΜΝΗΣΑΛΚΟΥ͂.- 

Αἱ θη: ξόε τονδὲ ποδύροέμιου ἐγννεπετύμξον, 

Ἰ αἴ ποτ᾽ ἐλαφεϑτατοι χέρσος ἔϑρεψε»ὁ οὔνυ. 

Γ ολλωῖς ὃ γαΐξοσιν ἰσοδρομιον αἴυσε μᾶρος, 

Ο ρνις ὅπως, δὸλιχὸρ οὐκ πογέουσαι τείζξον. 

ΕΙΣ ΠΟΙΗΤ ΑΣ, κὺ κει 
ΑΛΚΑΊΟΥ μεοσήνίου εἰς ὀμκῆρον. 

Ἡρώων τὸν ἀοιδὸν ἰῳ ἔνι πτοῦδες δι μιῆρον 
Η καλχον,οκ μουσέων )ΕἾφον ὑφυναινϑροι. 

Ν ἐκίαει σ᾽ εἰγώλιαι γηρηΐδες ἐ " [λείσευτο, 

Κι αἰνέκων αἰκίαιη ὄχαν «ἑαὐσὸ ἀσιλάδι, 

Ο ι ϑετν κύδυγὲ αὶ εἼέα,, καὶ μόϑον ἄδλλων 

Ἡρώων, θαι χοῦ τ᾽ ἔργμματα λα᾿ρτάδτω. 

Ο λέξιζηνῆσος πέντῳ ἴος, “Ἴι κέχευϑε ; 

Β αμὴ μουσείων ὠςφέρᾳ χαὶ ̓χϑράτων. 

ΑΝ ΤΊΤΠΑ ΤΡΟΥ σιδώνίου εἰς τὸν αὐτὸν. 
Τ᾿ αὐ μερφπτων πειθώ, Ὁ μέγα σύμαι, ταὶνῖσει μούσαις 

ᾧΦ εγξαμῦδαν χεφάγα), ὦ ξύν, μιφηονίδτω, 

Α ογ ἐλαιχονγασῖτις 8 ασιλοις.8 ἰγὸ οὐ ἀλλα 

Τερϑν δυλ᾿ οὖν ἐμοὶ πγδῦμια “παγων ἔλιπεν. 

Ω νῦμα χρονίδαιο Φ παϊκρατές,ᾧ χαὶ ὑλυ μεπον 

Κ αἰ ταῖν αὔανγτος ναύμιαιγον, εἶπε βίαν, 

Κ αὐτὸ ἀχώλείοις φαρσάλίσιν ἑκῆορο. πώλοις 

Ονςτα δειρδϑρικ ᾧ δρυτόζυϑμον πεδίῳ. 

Εἰσγ᾽ ὀλίγα κρύπηω 7: τηλίχον, ἰοϑ.᾽ ὅτι κει 
Κα' ϑεηδὸς γα μκέταν εἱ βεα χθδώλος ἴχὸς. 

Εἰς τὸν αὐπόν. 

ἙΕ νϑαδὲ τζωὶ ἱερὴ ἐῶ τὲ ,Χ} “»ἴα, εἴν. 

Α γδραῦν ἡ ἡρώων χοσμκήτορϑι εῖον ὃ ομῆρ; 
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' ΠΑΎΛΟΥ σιλεντίαρίου εἰς τὸν αὐτὸν. τ 

Ε ϑν πιερίδων Ὁ (ὀφὸν τύμα, ϑεϊονῦ ὁμρον, 
Κ λφνὸς ἐ ἐπ᾿ ̓ἀϊιάλῳ τύμζος ἔλα σχοπέλῳ. 

ΕΤογ ὀλίγη γεγαῦα τόσον γαδὲν παῦᾷ; εἴσέρ, 
Μ΄ ἡ τοδὲ “αμθησῃς ὠ ὃ ζένε ἐδερχό 

Κω ̓γὺ αἀἰλητεύουσαι κα σιγφήτη ποτε ΜῊΝ 
Μ ΐξος ἐπ᾽ ὠδίνων δέξαπο λυζοίδζω. 

Εἰς τὸν αὐτὸν. 

Ο ὑογ᾽ εἰ με γεύσψον ὈΑτὺ βαισῦδος διμῆξον 
Σ τήσοιτε Φλογέαις οὖν δὲος αἰςξεροποῶς, 

Οὐκ εἶμ᾽ ομεῆ; ἔσομαι (ἀλά μένος, βσ) ὁ ὁ μδνρτος 

Δ ημαγθφου; μὴ δας ἐβμιαριι ἑλλας ἰδὸι" 

Α λλον ποιητίω' βασανίζοτε τοὶ οὶ ὃ μοῦσαῃ 

Κ ἂὴ χίος ἑλλζωύων παισὶν ἀείσετ᾽ ἔπ. 
᾽ ι ΕΣ, 

ΑΝ ΤΙΓΑΤΡΟΥ εἰς τὸν αὐτὸν. 

Η ρώων καρυκ᾽ τρεζας, μακαρων δὲ χσδεφήτὸμ, 
Ἑ λλαγῶν βιοτὰ δοῦτερον ἀέλιον, 

Μυσῶν φέγίος δμιρον,οἰκήίφατον κύμα, κόσμου 

π αντὸς, οὐ λιῤῥοθια. ξῴνε χέχευϑε χύγις. 

Εἰς τὸν αὐτὸν, 
Εγϑαδὲ ϑεῖος ὁμκηρος, ὃς ἑλλα δὰ πᾶσαν ἀάσε, 

Θήξης οχ γεγαὼς τῆς ἐχαπενταπύλου, 

ΑΝ ΤΙΡΑΤΡΟΥ Εἰρφόρφέα. 
Οὐκ ἔπη ϑολορρϑρας ὀρφεύ δρύας, Οὐκ ἔτὶ πετεὰς 

Α ξές, Π ϑηρανν αἰδόνομοις αἰὐδας: 
Ο ὑκ ἔτι χοικαίσες αὐέμων βοόμον, οὐχι ἰ χάλαζαν, 

Ο ὐνιφεῖῦν συρμουῤ) ἐπαζαγεῦσὰν ἅλᾳ. 

Ὁ) λέὸ ΩΣ σὲ δὲ πολλὰ κατωδύραντο ϑύγατξες 

Μ να μοσεφας, μαἰτηρ “ἢ, ἐζογα καλλιοπᾶ, 
Τί (φϑιμϑοοις σόα χεῦμδυέ ἐφ᾽ εἰσιν αὐίκ᾽ αἰλαλχεῖν 

Τ' ὠ παίδων αἱ ᾿δέιοχονεῖ κοῖς δυιύαμις; 
Εἰς τὸν αὐτο. 

ΟΡ Ῥφέα, ϑρηὶ ἱχίχσι «ἶϑα «πεομολῇ σιν ὀλύμπου 

ΩΣ ὕμξος ἔχφμούσης εἱ εἷέα, καιλλιόπηρ: 
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Ω, δρύες ἀν οῆρδν ὅτῳ στου αἰ μ᾿ ἕασε» πύτρη, 

Αὐψυχου,δνρῶϊ 5) ὑλονόμω) ἀν. 

Ο «ποτε καὶ τελείας μιυφηξάδοις δὕρεη» βου, 
Κ αἱ εἶχον ἡρώῳ ζϑυκῆον ἔτευξε ποδὶ. 

Ο ς χαὶ αἰμειλίκίλοιο βαρὺ κλύμϑμοιο γύημμαι 

Κ αἱ τὸ ὠκηήλητον θυμὸν ἔϑελξε λυρη." 

Εἰς τὼ αὖτον. 

Κ ὀην ἰοπτῆς ὀρῷνα χαὶ οἰαλοϑῖο, θαινόγται, 

Ἐκλαύσοιν ξανϑαὶ μυρία βιςονίδες. 

“ Σ τικῆοις 7} ἡ ἱμάξαντο βεύχίονας ὥμφι Σ μϑηαη ἶ 

Δ δυδυδ ἜΘ «ὐοδιη ἀϑρήχίον πλοκα μὸν. ὲ 

Κ αἰ δὴ αὐταὶ φογα γενευ τί σξόυ ᾿Αὐφόρμιγ]ι λυχείῳ 

Ε ῥῥγξαν μμοῦσοιι δακρυα πιερίδες, 

Μ υφήνϑρδι τὸν οἰοιδὸν' ἐπτωδύραγτο ὃ πέτραι, 

Κ ὯΙ δρυθραν ἐ ἐξφιτη ̓ Ὅορὶν ἐλιλγὶ λυρη. 

πέξ: Ἐΐς τὸν αὐτον. 

Θ ρηϊκὰ ὁ γεφυσολύρζευ τῆσὴ, ὀρφέα, μοῦσοη ἔθ συ, 

Ονκῆανεν ὑψιμέδων ζεις ψολϑεντὶ βέλή, 

ἘΪς' "μουσοῦον. 

Εὐμόλπου Φίλον ἐν ἔχϑ Ὡ φαλῆξιχο ὅδως ᾿ 

Μϑς (ἔσῃ γον, φῦγυϑμον σῶ μι «ὑσποῦ τῷδε τάφῳ. 

Εἰς λίνον. 

Ἡ.3ὲ λίνον διραῖον ἐ δέξατο 76 θιγόντα, 

Μ ὅσης θραγίης ἐῶ ̓ἐὐζεφανοὺ- 

ΟΕἰἰς ἡσίοδὰγ. ᾿ 

Ε λλαδὸς βρυχόφου σεφανοννκαὺ χόσλον ριον 
Α σκβῥαῖον γγμεζωὺ ἡσίοδὸν κουτέγω, 

“ Αναῦνμμαπίκὸν εἰφτὸν αὐτόν, 

Ἢ οἰοδο! μούσαης ὁλικερσι τσὴ ̓αὐένννρυ;"" 

Υ μνγω νυγδξ ἐν χα Αμων λεϊοῦ δμηθ9γ." 

Εἰς τὸν αὐτόν. 

Ἃ σκ Ρ μδὲ πατεὶς πολυληῖος, υλὰ λμύμς 

Ο «έα αλήξίσέσων γγμνυωνκουπέχα “. 
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Η. σιόδευ τῷ ὁ πλξρον οὖν αἰκοεώποις κλέος ζῶν, 
Αὐδραΐ, χρινορδόων, οὐ βασθμῳ (φίην. 8 

ΑΚ ΧΎΟΥ Εἰ τὸ αὐτὸν. 
ΔΛ οκρίϑὸς οὐγνέμεϊ σκιερῷ γέκον ἡσιόδοῖο 

ἸΝ ύμεφω κρζωυιαδων λῷσοιν στὸ δφετέρων, 

Κι φο ὑψώσαιντο' γα λακῖ! δὲ ποιρϑμες αἱ ἀγών 

Ε ἐῥαναν,ξανδώ μιξάμϑροι μϑισὶ.. ; 

Τ οί οὸ χαὶ χαὶ γῆριωυ αἰπέπνεεν, εὐνέα μουσῶν 

Ο τρίσξις καϑαρωῖν .,ἀ σεένϑμος λιξ ἄδων. 

ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ͂ Ξἰπὸ διότ γων αὐγότδίου, 

Εἰς Ξἰρχίλοχῶ. 

Κ ἔρξερε, δεμαλέδω υ ὑλαχῆν γεκύξοσι, ἰδήγων, 

ΗΝ φεικαλέο δείδ)ι χαὶ συ γέχων. 

ΔΑ. ῥχίλοχος πεϑι χε Φυφίοστο θυμὸν ἰαμίξων 

ἊΝ δαμιειυ,πεικροχόλου ἀκῆδυϑμον φύμαιτος. 

Ο ἴαϑα βοῦς κείνοιο μέγα εϑίνος, δὖτε λυκα μεξεῶ. 

Ν γε μέᾳ σοι διοσοις ἤγαγε δυγατέρος, 

Εἰς τὸν αὐτὸν. ᾿ 

Ν᾿ εὦ πλέον ἢ ζοιχόβοιὸς πύλας κρωτεροῖο βερέθρε 
Ο μμασιν αἀγρύπνοις πιοιοσὲ φύλαοσε κύον. 

Ἑ γὼ φέγίος ἔλφπον ἀλυσκαζουσαι ἰαμε(ξὼν 

Α ζμον Θὐρχιλόχου φθέγμα λυκαμς ιαἶδὲς, 

Τ' αἷς οὐκ αὐ παξϑολίποι σχοτίων πὸ λεῶνας «ναύλων 
Ν εκχρὸς ἄστας, φϑ γα τάρξος ἐπεσζολίης; 

Εἰς τὸν αὐτὸν. 

Σ μα τόσ) Ἔλοχιλόχου Ζρ Θοι Χοντίον, ἐς ποτε πιχρζερ 
Μ οὖσαν ἐχιδιγάίῳ πο ὅτος ἔξαψε χόλῳ, 

Αἱμάξας ἑλικώνα τὸν διμερ ον οἶδὲ Δυχωμζξῆς, " 

Μυρόνϑρος πειοσῶν ἄμμιμιατα 30) γατέρων. 

Η ρέμα, δὺ τα μειδον ὁδοι πόρε, μεἥ ποτε τῷ δὲ 

Κ  ἤδονς τοιξο, σθῦχὰς ἐδέζο ἀϑδροὶς, 

νὰ Ἑἰς πον αὐτὴν ᾿ 

Ἁ εχιλέχοὺ τὐδὲ σὴ μα; τοὶ ἐς κοὐ δ ἘΗΣΗΣ 

Η γῶγε ̓ ϑἨονίδη μοῦσα ἡ ὐρίζομϑμα.. 
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ι ΙΑ ΘΥ εἰς ἱππτωιακῖα. ᾿ 

Ατρόμαι τον τύμιϑο «ἰδαμείξετε,κὴ ἡ Τ' ὐγύπγῳ 

Ἰ" ἰκρὸ ἐγείρητε στρῆκ᾽ αὐαπειυθνϑμον.᾿ 

Αρτὶ "ὃ ἱπατωνακῖος ὁ ὴ Ὀκέωνὅο βαύξας, 

Α ρτί κεχοίμανται δυμὸς ον ἡσωχίη. 

Αλα χσφομμηϑήσαοϑε.τα γὸ πεπύρωνϑρα χεΐου ἢ 
Ρήματα πημϑήνφν οἷδε χαὶ εἰν αἰἴδυ. 

ΑΛΚΑΊΟΥ εἰς τὸν αὐτὸν. 
Ο ὑδὲ ϑανων ὁ ωρέσξες ἑῷ ογιτέτοοφε τύμι ῳ 

Βότρμωυ ΒΩ οἰναύνης ἥμερον, διαὶ βάτον. 

Καὶ πριγρξοσθμ ἀ ἄγε ρδὸν,Σἰσοσύφουσαιν ὁδιμ' 

ΧΟ εἰλεα, αὶ ὴ δὲ 4 καρφθλόον Φαρυγία. 

Αλλά τίς, ἱπαώνακῖος ἐπην αἶα σὴ σή μιᾳ γέητωι, 

Ἑ ὀχέοϑϑω χφωοσειν δὴ νϑωέοντα γέκωυν. 

ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ͂ εἰς τὸν αὐτὸν. 

Ο μουσοποιὸς ε»ϑουσ, ἱπασωγαξ χεῖτω 

Εἰμϑὼ πονηρϑς,(κἢ ποτέργευ τω. τύμζῳ, 

Εἰ σγ᾽ ἐοσὶ κρυγυός τε, καὶ τ ϑαὶ γοηφῶ 
Θ «ρσέων καϑιζόυ χῆν θέλης, Σισοθράξον. 

Αδυ λον εἰς πον αὐτιν. 
Ω, ξῴε, φᾶγε τὼ χαλαζεπῆταφον, 
Τ ον φρικτὸν, ἱ πσωνακῖος ὃ ὅτε χὰ τέφρα 
Ι αμξιαζέ βουπα λάρον εἰς φύο»ς. 

Μήπως ἐγείρης στρῆκαι “δ χοικίόνϑμον, 

Ο ς οὐοῆ᾽ οὖ ἄδυ γεωῦ χε χϑίμιηχεν λόλον, 

Σ καζοισι μμέτξοις ὀρθοὶ ζοξϑυσας ἔπν 

: ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂ ΤΣ ἐϑ 

Π| ιεραχαν ἐερμμαρίοι δα γέων ξαρυύμνων 

Χ ἀλχευταν κατέχέ πίνδοιρον ἀδὲ χϑνις. 

Ο ὕ μέλος εἰσαίων, φϑετ'ξα;ο κεν ὡς Ῥἰπὸ μουσῶν 

Εν κρδιμου “ευλοίμοις σχεζεῶος ἀπεπλάσειπο: Ἶ 

ΔῈ ὙΌΣ εἰς τὸν αὐὖτον. 

Η πιος ζω ὦ ξείγοισιν ̓ αὐήρ ὉδῈ, χρὴ φίλος ἀἰςοῖς, 

Πίνδαρϑε, θυφώνων πιερίδων ασοόπολος. 



τ  κηδλ, ΤΡΙΤΌΝ, γι 
ΑΝ ΤΙΡΑΤΡΟΥ εἰς αἰούλοι. 

Ο τραγικὸν Φώνημια. χαὶ ὀφρυδεοσὸῳ αἰοἰδοὺ 

Π υργώσει σιδαρί “ες δὴ ὀϊεπίν; 

Α ἰράίλος δ φορίωνος, ἐλδϑυσινίης ἐχαξαἴης 

Κ {τοι κυδοίνων σύμαιτι ταιναεἰζωῦ. 

Αδυλον εἰς τὸν αὐτὸν. 
Α ἰοιύλον δὲ λέγᾳ ζα Φίη λίθος εὐνθαΐδὲ κεῖαϑαι 

Τὸν μέγαν,οἰκείης τῦλ᾽ στὸ κεμρδ᾽πίης, 
Δλάᾶκα γδαξ σικελοῖο “͵-» ὕδευτα.τίς Φϑονος ἐἀςῶν 

Θ ἡσείϑας ἀγαθῶν ἔγχοτος αἰέν ἔχῴ; 

᾿ ΤΩΝΟΣ εἰς δ ρι,πίδζω. 
Χ ὧρε μδιηαμπέπλοις δ) οχπίδη οὖν γυόόοισι 
Π μερίας,Τ' ἀεὶ νυκ)ὸς ἔχων Θλοίμον. 

ΓΙ οϑι σγ᾿ αἰ ποὺ ἡϑονὸς ὧν, δ τὶ σοι κλιέος ἀφϑιτονἔςαι, 
Ι σον ὁμιηρείαις αἰενάτοις χάξισι. 

Εἰς Υ' αὐτὸν. 
Ἑ ἰχαὶ δαιχρυοής δ εἰπίδυ, εἵλέσε πότμος, 

Κ αὐ σε λυχοῤῥαίςαι δεῖπνον ἔθεντο κύνες, 

᾿Ὑ ὃν σκξυῦ βδηίγηρευ αἰηδόνα, χόσμον εἰϑέωώων, 

Τὸ Οφίν τραγικὴν (ἰξάμϑρον χάειτα, 

Αὐλ᾽ ἔμολες πελλαῖον αὐτο ἤθίον, ὡς αἱ ὁ λατεις 

ΠῚ ερίδῶν γαίης αἰχόλι πιεράδων. 

Εἰς τὸν αὐτόν. 
Μινᾶμα μκϑυ ἑλλαϊξ' ἅπασ' ̓ Δ'ειπίδευ, ὀξέα “ἢ [ο4 

Γ᾿ μαιχξ δεν. ἢ γὸ δέξατο τέρμα βίου. 

Τ' ατεὶς σγ᾽ ἴἤαδὸς [ηαὐδ᾽, οὐϑάαεζαι. σλῴξα ὃ μούσας 
Τ έρψψας, ς᾽ οὐκ πολλὰ χαὶ τὸν ἔπτανον Ἐχᾷ. 

Εἰς τὸν αὐτὸν. 

Οὐ σὸν μψυ μα-τσ) ἐς᾿ δ οχπίδυ,δλλα σὺ τῷϑε. 

᾿ ΤΊ σῇ γὸ δόξη μϑῦμια τόσ εἐἰμπέχεται. 

Εἰς τὸν αὐτὸν. 
Ἃ πασ᾽ οἰχαδὶς μνῆμα σόν γ᾽ δὐεχπίδη. 

ο ὕκϑειυ ἀ φωνος, δυνκαὶ καὶ λαλητέος. 

ΨΗ 
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; Εἰς τὸν αὐτίν. 

Τὸ θὐοιπίδεω ματ᾽ ἔρχεο, μήτ᾽ ̓ἔχιξόγου, 

" εςξατον αὐ. ϑεθποις δἶμιον,ἰοιδελέτα. 

Δεί υϑρ ὃ ἰδὲ χαὶ Ἐχίῤῥονο: εἰ δὲ τίς αὐτίωἢ 

Ε ἰσξαννοι, χαιλέποιδ τφηχυτέρη σχϑλοπος. 

Εἰς τὸν αὐτὸν. 

Α μιάκέτις σε κέκευϑνζαι ζΑφα χϑνις᾿ ἀιγώ πυρωϑεὶς 

Ζ ανὶ κεραυνείῳ τ πῶταν ἀπημφίασας. 

Ὑ εἰς ὁ ἀπαςρά ας δθεαπιδὴ αὶ ἐκ διὸς αἰ ϑήρ, 

Η γνισε τὸρ ϑνητὸρ σήμκοιτος ἱξορίζω. 

ΠΥ τ εἰς τὸν αὐτὸν. 

Οὗ σεκυνὼν νος εἶ εἷλ᾽ δ οχπίδυ. Οὐτϊὲ γουϑαιχρς 

οἷ ἧφρος, τὸν σχϑτίη κουωριδὸς κάον, 5 

Α λλ αἴδης χαὶ γῆφοις ὑπεχίξαλε.τῇ δ Σ᾿ ἐούσῃ 
Κ ὅσου ἐταυρείν ίμιος Ξρχίλεω, 

Σ ον 4, οὐ τῶτον ἐγὼ τίθεμαι (α φον: ἀρὰ τὸ βάκχου 
ΕἹ ἵματα, χαὶ σκηγαςἔμιξαλε πείϑομϑμας. 

ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ͂ Εἰς (Θφοκλξῶῦ. 

Ἑ σξέσϑης γηραιὲ (Θφόκλ εἴς, αὐϑος ἀοιδῶν, 
οΟ ἰγωπὸν βαίκ χου βοτειου ἐρεπῆουϑμος.. 

Εἰς τὸν αὐτον: 

Ἡ ρέμ᾽ αὑτὴ τύμίξοιο Θφδιλέσρ, ἠρέμα κιοσὲ 
Ε ρπύς ὅοις χδϑεξοε ὀκφροχέωι “πλοκαμοις; 

Κ αἱ πέταλον παντη εύλλοι ῥόδου, γπε φιλοῤῥωξ 

Α μιπελος,ύγρα ̓ πέειξ κλήματα χευαυϑέν, 

Ἑ ἵνεκεν δὺ μα ϑῖωης πονηράν ζ ὲ μδηΐγφοις 
Ἡ σκησεν, μουσῶν ἀμμιγα χαὶ Δϑοίτων. 

ἘΡΚΊΙΟΥ εἰς τὸν αὐτὸν. 

Αἰἰείτοι λιαολῷ Ἐχὶ σήματι δἷε σοφοχλής 
Σ ,χηνίτης μαλακοῖς Κιοσος λοιπὸ πύδαις: 

Α ἐΐ τοι βάσεωσι αὐξισαζοιτ εδιί ὀσας. 

Τ υΐμθος, ὑμμη Πείῳ λφξόυϑρος 

Ὡς αὐτοὶ ῥείῃ υϑι'έναος ἐτ' ϑιδὲ δέλτῳ 

Κ ηρός, οἰ ασοςεφαζοις σἡ᾿ αἰὲν ἔχοις σχοχαίμοις Ρ 

ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥ͂ εἰς τὸν αὐτον. 
Τύμζος 67 ἐς ὦ" ,ϑέσπε (ϑφοκλέος ὃς οὐ ϑοὶ μα 

Τρ αϑίϑοίμω ἱερὸς ὧν γἔλαχεν. (σῶν 

Ὕ 
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Ο «μετὸν ἐν Φλιδιεῦτος ἔτὶ ποίξολον πατέογτα 
Τ' εἰνινον ἐς. χεύσεον οἧμα μεδηρμόσαιτο, 

Κ αἱ λεπηζωὼ ἐγέδυσεν αἱλουργίδαι. τῷ δὲ ϑαγόντος, 
Ε ὕϑοτον ὀρ γηφὴν ΠῚ αὐέπαιωσει ποδὰ. 

Ο λξιος,οὺς αἰγανθέωυ ἔλθχε ςαϊσιν' ἡ σ᾿ εὐὶ χερσὶ 

Κ ϑειμορ ἐκ ποίης ἥδε δΔιδασκαλίηρ, 

Ἑ ἥτε σὸν αὐτίοονζω εἰπεῖν φίλον, οὐχ εὖ αἱ ἴηι: 

Ἑ ἴτε καὶ ἠλέκξα) αἰμιφότεραι »ὃ ἀχρον. 

Εἰς τὸν αὐτὸν. 

Τ᾽ ὃν σε χοσϑὶς μδίψουτα (φοκχέα παῖδε (φίλῃ, 
Ὑ ὦ τραγικῆς μούσης εἰφέρᾳι κέχρόπτον, 

Πολλάκις οὖν ϑυμδίησι χαὶ " σκανγῆσι ταν 

Β λαισὸς α ̓χορνείτης. χιοσὺς ἔροψι κέμζου 

ΠΣ ὕμξος ἔχφ, καὶ γὺῦς ὀλίρον μέρ" "Δλλ ὁ κάθα Σ 
Αἰων αἰϑαναίτοις δέρχετοι οὐ σελίσιν. 

Ἑ ἰς τὸν «αὐτὸν. 

Ὲ γλαιογ ἐ γὼ (οφοκλὴς φύγον δῦμον ἀϊδὸς ἥ λϑον, 

Κ ἄμμμιορος. εἰ δὲ τί ῴλῴῳ σελίγοιο γ)λάσκων, 

Ως »ϑρέ ἐγών, ἕτεροι σ᾽ ὀλως' πϑῶτες δὲ τε πτλύτως. 

ΑΝ ΤΙΠΑΤΡΟΥ λαοσωλοιικέως εἰς ϑηκμαγα. 

Ανέρᾳ μὴ πέτρη τεκ μϑέρεο "λιτὸς ὃ τύμίξος 

Ο φϑάδαι μκεγαΐλου εἢ᾽ ὀξέα φωτὸς ἔχϑ. 
Ε ἰδησής ἀλκμόβα, λύρης ἐλατῆφα λάκχαϊνης 

Ε ξοχον ὃν μουσῶν οἰγγέ᾽ ριβμὸς ἔχᾳ 
Κ' ὅται σγ᾽ ἠπείροις διδυκαις ἔφας εἶθ᾽ γε λῦδὸς, 

Εἶτε λάκωγ. πολλαὶ παπτοίδες ὑμνοπόλων. 

ΛΕΩΝΊΔΟΥ Εὖς τὸν αὐτὸν. 
Τὸ «ϑόίοτ᾽ αἰλκμόδα,Τ' ὑμνητὴρ ὑνϑυαίων 

Κ ὑκρον, τὸν μουσῶν ἀξια μδηψαίμϑυον, 

Τ ύμιίος ἔγά, ασάρτὰς μεγαίλαν χάριν. ἰθ᾽ ὅγε λύδὸς, 

Ἃ ζϑος Ὀαποῤῥίνψας, οἴεται εἰς ἴδω. 

ΑΝ ΤιπΑ ΤΡΟΥ σιδώνιου εἰς αἰαχρέοντα. | 

Θ ὀνλοι τετζαχόρυμιθος αἰαΐκρεον ἀμ Φὶ σὲ κιοσὸς, 

Α Θρα πε λφκϑιων πορφυρίων πύτα λοι. 

Π΄»γα) γ᾽ ξἰργενόεντος αἰαθλίζοιντο γαλακῖος. 

Ε ὑῶδες ογ ὐπὸ γῆς ἡδὺ γέοιγο μθυ. 
ΤῊ 
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Ο Φρα κέ τοι εεσυδή τε χαὶ ὀξέα τέρψιν Ῥῖρυται, Ὁ 

Ἑ ἰδύτίς φϑιρϑύοις δείμαήεται βδυφροσεεύη. 

Εἰς τὸν αὐτὸν. 

Ὁ Ὁ φίλον φέρξας φίλε βουβθιτον,ὦ σεωὺ ἀοιδᾷ 
ΠῚ αὐτα οἰ απλώσας χαὶ σέ ἔρωτὶ βίον. 

ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ Εἰς τὸν αὐτώ. 

Η μιερλπθυδάλκῖηφαι κεεϑυΐξφε μμάτερ ὀπώρης 

οἱ ὕλης," σχολιὸν πλέγμα Φυσψοἕ Ελιχζθο, 
Τ ηΐου τ ΕΠ αὐακρείοντος ἐπ᾽ ἀκρὴ 

Σ τήλυ,χοὴ λετδ)ῷ γωμαιτὶ τῷδε τάφου. 
Ως ὁ φιλοἰκρητος τε χϑὶ οἰνοξ αρὴς φιλόκωμος, 

ΠῚ αννύχιος κρουοι. τοῦ φιυλόποιδαι χέλιω" 

Κι ήναϑονὶ πεα]ηὼς,κεφόηῆς ἐφυῆρ)α φέροιτο 
ἣν [λαὸν ὡραίων βόύπρεωυ ΒΩ αἰχρεμόνων' 

Καίαὺ ἀεὶ πέγζοινοτερὴ ̓ δρόσος ἧς ο μελέναυ: 

Λ ἀρότερον μαδλακϑδὶν ἔπνεεν ἐν φορῶ, 
Τοῦ αὐτῷ εἰς τὸν αὐτὸν. 

Οὗπε αἰακρείονται τὸν ὦ φθιτον εἱγεχοι μουσῶν 

Υ μμνοπόλϑν παῖτς ἡς τύμ(οο ἐδεκ)οπέω. 
Ος ϑοί τῶν πγθίοντα δ, πγείοντα μὴ ἐ ρωτῶν, 

Τ᾿ ὦ Γλυκὼν ἐς παϊδων ἵμερον ἡρμόσειτο. 

Μ οιῶος σ᾿ εἰν αἴ χε ἐο ον] βαρεώετωη,οὐχ' δ' δτὶ λείπτων 

Ηἐέλ ιοννλήγης φὐϑαίσγ, ἔκυρσε δόμῳ: 

Α λλ᾽ ὅτι τὸν ἀϑοίενται μετ’ ἠϊϑέοισι μεγίςέᾳ, 

Κα τὸν σμερδίεω ,ϑρῆκαι λέλοιπε αὐλὸν 

Μ ολπῆς ογ᾽ οὐ λύϑη μϑηιτερπέος; δλλ᾽ ἔτ᾽ ἐκεῖνο 
Β αἰρθιτον σι οἰδ ϑοιγων δύγασεν εἰν αἴδῳ. 

ΑΝΤΙΠΑΊΤΡΟΥ Εἰςτὸ αὐτὸν. 

Ξ Φε,τάφον ρα λιτὸν αὐακρείοντος ὠμείξων, 

Ε τὶ τοὶ ἐκ, βίξλων ἧλϑεν ἐδ ὄφελος, ᾿ 

Σ πεῖσον ἐμῇ «σοδιη, ασεῖσον γδρος, ὁ Φι οι κεν οἴνῳ. 
Ο ςεα γηϑυση τὰ μαὶ νοτίζόνϑια. 

Ὡ,ςο διώγυσου μεμδιη υϑιύος οὔασι κῶρις, 

Ὁ «ὁ φιλακρήτου σφούτξοζφος “Σ᾽ μονίης, 
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Μηδὲ καζα φϑεϑμοε;βακεχδυ δα τῇ ΤΌ ΤΟΥ ὑποίσω, 
βμμμμζθων λβθευνδφφλόνδυον. κα 

Τοῦ αὐτῷ εἰφ τὸν αὐτέν. 

Εἰἴῃς ὦ μμοικρίρέοσ!, ,αἰαίκρεδι, δος ἰωγῶν, 

Μη ἡτ'  ἐερ τῶν κώμων αἴδυγα, μήτε λύρης: 

Ἶ φῶ ὃ δὲ δερχορθίοισιν ο οὖν ὑμμια σώ οὗλον εἰεἰδοῖς 

Α ἰδύοσον λιηνῆς αϑὸς ὑεῖς κόμαν. 
Ηὲ πεν βμεατίλέοι τετζαμμμένος οἢὲ μεγίφην, 

ἐπὶ κυβγα εϑρηχϑς σγαδρδγεω πλίχαμο, 

Η δὺ μθυ ̓βλύζων, οἰμιφίξρρχος εἴ εἵματα βακχῷ, 

Α χρήτον ᾧ θλίζων νέκα πὸ αλίκων. 
Τ᾿ διόδοις 'ἰς γὸ,μούσαυσι, δ[υύσῳ, σὴ ὃ ἐβωδῆ 

Π ρέσξυ, κουτεασεί, ὁϑη στὰς ὃ πτος [ίοτος. 

Ε Εἰς τὸ αὐτὸν, 

Ω, Ξένε τόνδε τάθιι ἣν αὐακρείοντος ἐμείξωι, 

Σ πεῖσόν μοι χέριων -εἰμὶ γὸ οἰνοπότης. 

ΑΝΤΙΠΑΤΡ ον σιδωγίου εἰς τὸν αὐτὸν. 
Ε ὁ τῆν οὖν φϑινϑρυοισιν αὐαχρεῦι, ἐϑῶλαὰ πονησαις" 

Ἑ δὰ [δι ἡ ἱ [λυχερὴ γυχίιλα: λος κιϑαρᾳ" 

Ἑ δὲ χαὶ σμέρδ, [: πίρωνῖ ἐαρ ᾧ σὺ μδηίσ ϑων 
Βαρξιτ᾽ αεχρούου γέκαρ ογαρμόνεον. 

Η ὑμὴ δὲ ΚΝ ἔφις σχϑπός: εἰς σὲ δὲ ῥμοιεῶον 

Τόξα τε καὶ σχϑλιας εἶχεν ἐκ» Τολίας. 
Τοῦ αὐτῷ εἰς τὸ τὸν αὐτον. 

Τ ύμζος αἰακρείοντος: ὁ τήϊος οὐνθαδὲ κύκγος 

ΕὺδΑ ΧᾺ ποδῶν ζωροτοίτη μϑρΐν. 

Α κμἄωυ οἱ χυρφεν υϑιίζεται ἀμφὶ βαϑυύλλῷ 
᾿Ἱμερα;σὴ χιοσοι λδυχὸς ὀδωδὲ λίθος, 

Ο ὑοσὴ ̓ἀΐδης σοι ἐρωΐζᾷε ὠπέσξεσεν, εὖ “γ᾽ εὐχέρϑντος 

Ω νιλϑς ὠδινάς κὠφωριδὶ ϑερμιοτέργ. 

ΙΟΥΛΊΑ ΝΟΥ τἰπὸὺ αἴδγων αἰγῦτηίου, 
τεἰς τὸν αὐτὸν: 

Π οὐλακι μβεὶ δ᾽ ἀφσα;κοὴ εχ το μιξου ὃ ὃ βοήσω. 

πὶ ἱνετεναγὶν ζιυπτίω ἀμφὶ ημβενν ἀπ 

111, 
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Εἰς τὸν αὐτεν. 

Πολλαὶ πιων τέθνηκας αἰαίχρεοι, δλλα σρυφήσας" 
Κ αἱ σὺ δὲ, μυὴ πίνων ἵΐξζεαι εἰς ἀδζω. 

Αδυδον, εἰς καλλίμαυχοι. 

Ω μακαρ οἰ φοσίμσι σζευέςε φίλτατε μοι σας; 

Χ ὥρε καὴ Εἶν ἀἴδεω δώμασι καλλίμαχε. 
Εἰς τὸν αὖτον. 

Ω μέγα βωῆιάδαο (φού σὐξίπυςον ὄγφα», 

Η ῥ᾽ ἐτεὸν κεροίῶν ὀὐογ ἐλέφαντος ἔφες. 

Το ῖα “δὰ ἀμὸν ἔφηνας ἀτ᾽ ἰὶ πτίρος α)έρες ἴσχκεν, 
Α μφίτε ἀϑθοινάτοις, ἐμιφί τε ήμιθεοις͵ 

Ἑ ὑτέων ἐν λιξύῃς αὐαείρᾳις εἰς ἑλικῶγὰ; 

Η γαγες οὖν μουσους πιεράδεοσι φέρων" 

Α ἱδέοἱ εἰρονϑῥῳ ἀμφ᾽ ὠγαγίων ἡρώων 

Α ἤπια, κοὴ μαιαίρων,Εἶφον αἰμειξόυϑυαι. 

ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ͂ Εἰς τὸ ἑαυτῷ πατέρα. 

Οετὶς ἐμὸν ἰδ σῇ σημκα. φέρᾳς πύδει,καιλλιμιαχοῦ μὲ 

Τοϑι κορδευαία ποῦ δου τε χαὶ “μμέτέωυ. 

ἙΕ ἰδείης σγ ἄμφω κεν" ὁ νύ ποτε πατεὝδος ὅπλων 
Η ξεν, ὁ σ᾿ ὕῴσεν χρείοτονα βασκανίης. 

Οὐνέμμεσις" μοῦσου »ὃὺ ὁσοῖς ἰδὸν ομιμια τί σταὴ δὲις, 

Α 26. βίου πολιους σα αἰπέϑεντο φίλοις. 

ΑΝ ΤΙΡΑ τ ρου Εἰς ἴξυκϑν. 

Ἰ ζυχε, ληϊςοι σε κουτέκΊανοι ἐκ-ποτενήσαυ- 

Β αὐτες ἐρημφήζου ἀξιξον ἠϊόνα". 

ὑλλ᾿ Ἐχιξωσοίυϑμον γοαίων γέφος, αἱ ἠοι ἵκοντο 
ἧ αὐρτυρες ἄλγεσον ὀλλυυϑύῳ είνατον. 

“τὴν ἰάχισας,ἐπεὶ ποινή τὶς ἐφαννες 

ἀν ΔΕ θ᾽ κλιαν γδην σαι» σεῖο Φόνον,. 
Σ ισὺ υφίζωυ ζ γγοζευν ἰὼ φιλοχκερδέα. φῦλᾳ 

Λ γἴσέων, αἰ ϑεων κα ἰ πεφόθηοϑε χόλον; 

Ὁ ὑδὲ δ ὁ σϑόπα 69,325 χαγὼν αἤγιεϑος αἰοιδὸν 

ΠΟμμα μϑηαμπέπλων ἔκφυγω δυυϑυίδων. 

ἱ ᾿ 
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Αδυλον,Εἰ ς π οδδνδος 

Ρὴ ἡγίον! ἰπλίης τεναγώδεος ἀ ἄκρον ἀείδω, 
Α ἰεὶ τεράχρίου γάνουδίος ὕδοιτος, 

ΓΟ ἐοϑεχα, τὸν Φιλέοντα λυρέευ,φιλέοντα δὲ ποῦϑας 

Ι(υχοὸν δὐφύλλωῳ ὅῦχεν ἰπασὸ «Ἰελέν, 

Τ δὲ τε πολλὰ παϑυντα" πολεωὼ ογ᾽ ὑπὸ σὴ μιατὶ χιοσὰν 
ΩΣ δύατο, χαὶ λθυκο φυταλιζεὶ Κολοίμμον. 

ΑΝ ΤΊΡΑΤΡΟΥ Εἰς φησίχορον. 

Σ τησίχορον ζαπληϑὲς αἱ μέτρητον ξύμαι μούσης. 
Ἑ κτέρασεν και ταναξ αἰϑοιλόεν δϑωώπτεδὸγ' 

Ὁ ὅ χτὶ πυϑαοῤρεὼ φεσιχαὶ φα τὶν, φρὶν ὁ μήρϑυ 
Ὑ υχᾶ οὖν ςερνοὶς δούτερον ὠχίσειτο. 

ΠΙΝΥΤΟΥ͂ Εἰς σαπφω. 

Ο ςἕα μϑὺ χαὶ κωφὸν ἔχ ταῷος οὐεύνομμαι σου πτ φοις" 

Αἱ ἢ (ὑϑφαϊκείνης βήσιες, ἀθαίγατοι. 

ΤΥΛΔΊΟΥ λαυβέα Εἰς Ὁ αὐτίω͵ 

Αἰσλιχὸν πο ρα τύμῶον ἰὼν ξέ γε, μή μεϑανὅσαν 

Τ' αὐ μιτυλέζαϊαν ἔγνεπ᾽ ἀοιδὺπόλον. 

Τ ὠδὲ γὸ αἰ, ϑρώπων ἔκαμον χέρες ἔργα δὲ φω δ᾽ 
Ες (χοίω ἐῤῥᾳζοιαδὲ λυϑεδὸνα. 

ῊΗν δὲ τ μουσέων αἰτήσῃς χαδιν,ὦς γ ἀφ᾽ ἑκαίςφης 

Δ αἰμιονος ὐλεὲ ἐμῃ ἡ δῦκα χ᾽ ολνεα δὴ, 
ἢ γώσται ὡς αἶδα σκότος ἔκφυρον, σὐτῆς πἰς ἔςαι 

Τῆς λυρξάχης σευπφοῖς γώγυμιος ἠέλιος. 

Αδυλον Εἰς Ὁ αὐτίω. 
Ο εἰομιαί μευ σα-πφω" τόσσον γ᾽ «ἰππύρέρον ἀοιδῶν 

Θ ηλφων,αὐἰδρων ὁασον ὁ ε(φμονὶ δῶυς. 

ΑΣΚΛΗΠΙΆΔΟΥ Εἰς ρωναν. 
Ο φέρ βοίνης (νι πόνος, οὐχὶ πολις »ϑ, 

ὶ αὐ αὐρϑονιχας Φὐνεαχα,δεχέτε -) 

ΝᾺ ΛΝ πολλών ϑυνατούτερ9:: Εἰ δ αἴἰϑας (μι 

Μὴ (ᾳχὺς ἦλϑε, τίς αὐ ταλίκον ἔσιχ᾽ ὄνομα; 

{{ππ|, 



Ὧ0ο ΑΝΘΟΛΟΙΑ΄δ. ἘΓΊΓΡ, Ἵ 
ῃν Αδέκασοϊτον ἐἰς Ὁ αὐτέου, " 

Αρτ λοχευομδιούωυ σεμδιοσοτόκων ἐὰρῦ ὑμένων, ᾿ 

Α ρτὶ δῈ κυκνείῳ φϑεγίομϑρξυ φόμαιτΙ, 1 

ΗἩλασεν εἰς οἰχέφσίτα ὅρα πλατὺ κῦμαι κα μέντων ΐ 
Μ οἴδοιρλινοχλλώφου, δεασῦτὶς ἡλοακοταξ". 

Σος ἢ; ἐπέων ἤδανγα τρρλὲᾳ πόνος ἀὐσερενα τ ἶ 

ᾧ ἄοϑαι ἔχφν δὲ χοροις ἀμρειγοι πιξοίσιν:" ., ὶ 

ΛΕΩΝΊΔΟΥ εἰς Ὁ αὐτίοώ. 

Π αἰρλενικην γεαιοιδὸν οὖν ὑμιψοπόλοισι μέλιοσλμ. “ 

Η φμνναν, μουσῶν εὗχα δρεκήομθῥέν,. Πὰς 

Α δὺς εἰς ὑαϑύαμον αὐηρπασεν. ἤρα τοῦ ἔμιφρων τ. 

Εἶπ ἐτύμως ὰ ἱ παῖς, βασκανος ξοσ' ̓αἴδη.. 

ΑΝΤΙΓΑΎΡΟΥ εἰς Ὁ αὐτέω. 

ΓΙ «ὐοφεπής ἤφανγα, χαὶ ὃ πολύμευϑος αἰοιδοὺς, 

Αλλ᾽ ἔλαχεν (μούσαις πῷτο Ὁ βαιὸν ἔπος... 

Το» ζι βίήμες Οτχ ἤμεδρντε, σδ τῆς μδηαγνης 

Νυκτὸς αἰ σεσὺ σκιερῇ κωλύεται τὐέρυγι. 

Α ἑογ ααρίθμυπτοινεαραῖ (ὡρνδὸν ἀοιδῶν 
Μ υξιώδες ληϑη» ζῴν, εὔραμόεθει. 

Λιωΐχερος κύκνου μικρὸς «ϑροθος,ὲ ἐ χολοιαῖν 

Κι ρωγμμος, οὖν εἰαρινοὴς κιδψα νϑμοῤνεφέλαις- 

ΕΙΣ ὀηλοῖς ηἰνας ποιγζοις αὐωνύμοεις. 

Εἰς ὑϑιέαγξϑν. Ἢ 

Α πεέμας ὦ ξόγε βώνέ" ὔϑ᾽ ὐσεξέσιν "ὃ ὁ ωρέσζιες 

Ε ὑδκοιμοηϑεὶς ὕπνον ὀφφλϑυϑύον, 

Εὐ ὑχρατεῶ μδιξαλοϑε, ὃ τὸν Ῥχυχύδαχρεου ἔρωτα, 

Κ αἱ μούσεις ἱλαράϊο συξολίσας γείρασιν. : 

Ον δεύπως ῥῴδρωε πῦρ, γοιδεοιρῶν 7. ἱερὴ «Θων' 
Κ ὠξὸη" ἔξατν ἐἀρόπῶν ζοβέσφιευ, ἐγηρφοφά. ̓ 

"Δ λλ᾿ εἰ υϑὲ σύρος ἐοσι, σούιοῦμν εἰ ἰ δηὐ ὃν σύγειφοιιξ, 

ἮΝ αἰδ] 96" εἰ δ᾽ Ἑλλζου, χαῖρε. τὺ οἹ᾽ αὐτὸ φς οἷσον. 



-ωω 

ὴ τρί! ΤΡΊΤΟΝ Οἶζβι 
ὐὐτν ΚΘΈΪς τὸν αὐτό. ᾽ ' 

Ῥαγολες τἰ δοι σιθεύ) ἢ ἰδὲ χο συὸς ἤαδε δέρμα; 
Κ αἱ τίς ἐ ἐὼν σώλας σύμθολον ἐ ἐσσὶ τίνος; 

Οὐ δὲ ἔρωτ᾽ εἰνέπτω σε. τί [ὃ γεχίεοσί παίρφιχος 

Ἐμεοϑει α]αζῳν ὁ εϑρασὺς ὑὰῇ ἔμαϑεν. 

Οὐδὲ ἅ ἐσ) αὐτοζα χυπὸν κρόγον' ἔμπαλιγὸ δὺ 

Κ ὅνος υδὲ πϑίζϑων, σοὶ δὲ τέγη μδρ. 

Α λλ᾽ ἀ ἐλᾷναι δικέω γδ δ γῆς ὑπέρ, (φικας 
Ε οσ. σὺ ογ᾽ ὁ «ὔερϑ4ς ζοιώύομιι τῷδε λθηος. 

Α ελίῳ σγ᾽ ἀμμιφῆκες ἔχᾷς γϑας ἔς τε γέωτα 

Κ αἱ «ασουδϑρ χα] που βεξτον ἐρωζο γράφω. 

Ν αὐ μϑι' δυμδιέαλ 68) ὁ ὁ φκϑγυμιὸν οἰγέος εῷ 
ὉΣ ὑμθολα σημίϑν Ὅὐται ἀὐυλῇ σίης. 

Χαὶ α!ρε καὶ οὖ φϑιυϑυοισιν᾿ ἐ ἐπεὶ σὲ μοῦσαν ἔρωτὶ 

Κ αὐ χα εἰς (φίαν εἰς ἿΣ ἂν ἡρμιίσαο. 

ΤΑΎ ΛΟΥ σιλεντίοιρίου εἰς δουμήγαριν. 

[αὶ αμίγαρίς μοίρης πυμαϊτίω ὑστεδὺσαιη» σιγά" 

Φ εὐ χα λον μουσης βαρ πον ἠρεικεφ. 

ἿΣ λοι ττν τς ατίκὴς ἱερὴ βάσις. αἰμιφιρυτη κῶς, 

Κ αὐ πάλι πένθος ἔχφε οἱ δι ἐφ᾽ ἱππϑῦχρ ψτει. 

ΑΓ ΑΘΙΟΎ Εἰς δοφόργιον. 

Μ ηδὲ ἀπαγίείλφας ἐς αὐτιόγξιαν ὁδιἔτα, 

Μη ἡ παλιν οἰμωΐξη χεύμια τα καςὰ τλίης, 

Ο ε«ζἁεκεν ὀξαπύνο  θυκθργιος ἔλλιστε μοῦσαν, 

Θ εὐμωὺ τ᾽ αὐσϑνίων ἐλπίδα μανψιδιίυ, 
Ἑ ςδδματον δέκωτον τε λοίχων ἔτος. ἐς δὲ χονίκυ 

Η μείφϑη κενεζεῦ ϑυςα χὺς ὶ λιχίη. 
Κ αἱ ἐν δ ϑὺ Ἰθυτεχή Ἄθῦνος ταφος, αὐτὶ σ᾽ ἐ ἐχείν οὐ, 

Ο ἐθομω αὶ ἢ γραφίδων γεώματα δερχόμεϑαι. 

ΠΡ τ το Ὑτυ τ δύρλον ΕἸΣ θεο δὼ Θ9ν. 
Κ ατθανε μϑὺ δαύϑυυδφο, ἰοιδοπολῶν δὲ παλα)αΐν 

Π λυϑὺς οἰχουϑίν γειῦ ὃ ϑαϊγὲν εἰ εἰπξεχέως. 

Π σα γὸ ἐμιπνείοντί. ̓σευέπνεε, πᾶσοι “7, οἰ πεσοὴ 

αν λουχφ. δ εὐ δὴ πο ῤταζαφῳ; 
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ἸοΥυλιά Ν οὺ Εἰς ὧν αὐτὸν. 

Μ νῆμα σὸν ὦ ϑεόδωρε πλυατρεχὲς δὴ «ἱ τυμίξῳ; 
Αλλ ω βιξλιακϑν μυδὰ αἷσι σελίδων, 

Α ἶσιν αὐεζωγρησαις ὡιπολλυρϑύων Σἰπὸ λήϑης 

Α ρπάξας νοεραῖν μέηϑον ὠοιδοπόλων. 

Τού αὐτῦ. 

Οὐ φύσις ϑήλφα,, καὶ τὰ “δῆς, ζόύτει ἐν Οἷς ἔμιπεοιϑεν, 
ὦ τῷ “ἢ κεφ.τῷ εἰς κιϑαρῳδεις. 

Αϑυλον,Εὖς λεωνίδων. 

Π ολλὸν σ᾽ ἰταλίης κεῖ μϑὶ Αϑονὸς, ἔκ πεζοίραντος 
Γ' ατρης τῦτο δὲ μοι πικρότερον ϑοινάτου. 

Τ οὗτος πλανίων ἄβιος βίος διλλαΐ με μοῦσοι 

Ἑ ςερξαν"λυγφωῖν σγ᾽ αὐτὶ μϑιγχεὸν ἔχω. 
Ο μὔομα σγ᾽ οὔκ ἤμιυσε λεῶνίδου' αὐταί με δῶρφε 

Καὶ ηρύοσει μουσέων πόρτας ἐπ᾽ ἡψίοις. 

΄'λ'Ἵ 

ΔΙΟΝΎΣΙΟΥ Εἰς φαρόκριτο. 

Π ρωϊος, λα ποϑφνὸς ὅσοι πόλιν ἡ λυσίοιο 

Ν αἰουϑυ,Εἰς λήθης πικρὸν δὲς πέλας, 
Δ ρεψα κῃ Ὀφίζω ὁ λίοον χεὐνον ἀμφὶ δὲ τύμξζῳ 

Σ 4οχαὶ ἀκλαυτοι [λαῦχες ἔθεντο 99», 

ᾧ ἀγνόχριτ᾽. σγξεϊὲν ὅμοιον ἐπ᾽ ἐοσομϑμοισιν ἀοιδὸς 

τι ᾧϑέγξεται, αὐ, ϑιρώποις ἄξρι φέρωσι πόδες. 

ΑΛΚΑΙΟΥ Εἰςπυλάϑδζω. 

ΠῚ ἁσοσοι οἰχουϑρῳπῦλοίδυ κωκύεται ἑλλάδ᾽, 
Α πβἈεκῆον χαιτὸμ - γεοϊκειροηνϑμα. 

Αὐ τὸς σγ, ἀτιμήτοιο κόμιας οἰπτεϑήκοιτο δοιφγας 
Φ οἵζος, ἐὸν ὠδμ ἢ θέμις ὑὅμνοπόλον. ; 

Μ οὔσωωι σγ᾽ ἐκλ᾿αὐσειγπο" ῥόον δὴ, ἔςησεν χούων 

Α σώ πὸς,)9εραΐν ἦχον Ὄσὸ φορῶ. 

Ἑ λληξεν δὲ μϑίᾳ.ϑρα δϑνυσοίο χορείης, 

Ἑ ἦτε σιδυρείζρω οἶμον ἔζης αἴδεω, 

ΠΣ 

ἐς 
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ΕΙΣ ΠΟΙΜΕΝΑΣ, χε κεῖ 

ΔΙΟΤΙΜΟΥ͂, οἷδε, ΕΩΝΊΔΟΥ Εἰς 

διείμαλον. 
Α ὑπματο δήλα) ποτὶ (αὔλιον Ἢ ἡ βόες ἄλϑον 

Ε ξόρεος, πολλὴ νιζρόνϑμαι χίόν. 

Αἰά ϑνείμαχος δὲ «ἰϑὰ δρυ τὸν μακρὸν δὰ 

Υ νον" ἐκοιμιη)ν σ᾽ ἐκ, πυρὸς οὐρανία. 
ἘΡΥΚΙΟΥ͂ Εἰς Οὺ αὐτὸν. 

Ο ὐκ ἔτι συοίγίων νόμιον μέλος αἀἴχολι ἄυτας 

Α ρμόζῃ βλω,ϑραξ διελμαλᾳ πλατανου. 

Οὐδὲ σεὺ ἐκ καμάτων κερφιαὶ θοες αἰδὺ μδέσμα, 

Δ ἐξωται,σχιερ ΤΩ δρυὶ χεχλίμϑῴου. 

Ὁ λεσε γὸ πρηφήρ σε κεραύνιοςαἱ σ᾽ Ἐλὶ μμιανδραν 
Ο ψ᾿ βϑερνιφετῷ ἀσερχόνϑυαι κα τέξαν. 

ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ͂ Εἰςαςαχίϑζω. 

Α ςακίϑζω Ὅν κρητὰ τὸν αὐ πόλον ἥρπασε νυμιφη 

Ε ξρεος"χαὶ γε ἱερὸς ἐςακίδης 

Ο κεῖ δικ'αἰνσιν «ἰπσὸ δρεσίνι Οζα ἔτι δαιφνῖ 

Π οιυϑύες,ἰςακχίδζω σγ᾽ αἰὲν οἰἀσφμεθα. 
ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

Γ΄ οἰυϑύες οἱ ζαυτίωυ ὄρεος ῥώχιν οἰοπολᾷτε, 

Α ας κ᾿ ϑυμαείλοις ἐμιραπέοντες οἷς, 
Κ λήταρορ (στοῦ γϑε)ὀλίγάν χάει ϑλα ὩΡοσηνὴ 

Τ' ἡοιτε, δϑθονίης εἵνεκα, Φερσεφόνης. 

Β ληχήσοηντ᾽ ἀϊές μωι, Ἐν αἰξέςοιοδὲ ποιμζωὼ 
ΓΠ ἐτϑὺς συείζοι “Ὡρηέα. (δοσχο ϑίαις. 

Εἰαριδὲ παρώτῳ λᾷμώγιον αἴδος αἱ μέρσαις 
Χ ὡράτης φεφέτωτόμζον ἐμθν ςεφαΐῳ. 

Κ' αἱ τίς ἐπτ᾽ θὐαῤνοιο καζα γϑαίνοιτο γοἰλακΊος, 
Ο ἰὸς αἰμολιγοῖον μιοιφὸν αὐαιούνϑρος, 

Κρνπῆδ᾽ ὑγφώνων ὄχττομξ Ἰον Εἰσὶ θανόντων, “2 

Ἑ ἰσὶν αἰμοιξ ἄϊαι καὶν φϑινϑύοις γάφιτες. 
ΜΥΡΙΝΟΥ͂. 

Θ ὑρσις ὁ κωμήτης ὁ τὰ γυμιφικαὶ μῆλανομε ὕύων, 

᾿Θ ὕροις ὁ συρίζων ποῖρὸς ἴσον δόγαχι, 
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ἙΕ νδίοο οἰνοπότης, σκιεραὶ να τίω πιτέζω δ. 
ᾧ ρούρᾷ σγ᾽ αὐτὸς ἑλων ποίμμια. βακίρον ἔρως. 

Αὐνὐμιφαιρνύιφαι διεγείραπε τὸν λυχυθαρσῇ 
᾿Β οσχϑν͵, μὴ ) ϑηραὖν κυ κύρμοι Ὑ)9ηθ᾽ ὁ ἔρως. 

ἝΓΣ ΟΆΒΕΣ, δ κζος 
Αδέασοτον. 

Α παΐρος ὄϑδιμώοπος χαὶ αἰέμιξατος ὦ λα κεϑοῆ μον, 

Κι απνὸνέπ᾽ οὐρώψις δέρχεαι ὠλένιον, 

Α σκιος: οἰωγοὶ δὲ κῷ Γ᾿ δϑθονὸς οἰκία, λέτε, 

Μ ὑρονται, μύλων ογ᾽ οὐκ, οἰΐούσι λύχοι, 

ἘΓΣ ΠΊΩΧΟΥΣ,, χροικηὰ 
ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ, 

Ἑ δ πο, σμικραν ὀλίγον βίον, οὐτέ τί δᾳνὸν 
Ρ εζων, ὃτ ̓ αϑυδῖι σείενα, γοῆα. φίλη, 

Μ ίκολος εἰ τὶ πονηοϑν ἐπήνεσει, με τε σύ κευφη 
Γίγνεο,μοτ᾽ ἄλλοι δαίμονες οἵ μ᾿ μ᾿ ἔχετε: 

ΕΙΣ ΠΟΝΗΡΟΥΣ, κε κθς 
ΚΡΙΝΑΤΟΡΟΥ͂. 

Ἔ ζιύση, “ὑσσὸ ) διξξωλον θλί 4 ἔϑνα Φωτὸς ἀμτρὰ 

Ο ςέα μισητὴς τύμξος αἰ χοῦ χεφλλῆ Ξ 
Σ τέρνα τε πλέα δόλοιο,χαὶ Οζα δυοδιμον ὀδόνττων 

Γ᾽ οἰονα,καὶ κώλων δούλιον οἰοπέδζω, 

Απιχα χαὶ κόρσην δὐνιδί χϑυ" ἡ μιπύρωτα 

Λ εἰψον᾽, ἔτὶ χλωρὴς ἔμνπλεα τηκέδδγος. 
Χ ων ὦ δερνύμεφϑυτε,καικοσον δις θχὴ τέφρης 
Α νδρὸς μὴ κούφη κέκλισο, μι γοἢ ὀλίγη. ἢ 

ΕΙΣ ΡΗΤΟΡΑΣ, οχ ΑΌ Ν 
ΔΈΟΝ παοχ γμλαευοἪ | 

Χ ορέδίου τοδὲ σῆμα τὸ ἔτρεφεν ἐταςά, ἄξουρα, ὦ 

Ἑ ἰχϑνα ῥητύρων τῆς πσϑϑτέρης δεχοιδὸς- 

Ῥ ηἰδέως στείλογτα δικαι ασόλον" δια δικοίζων, 
ἄγη ὕποτε τὴς ὀρϑης 9θ᾽ ὅσον ἐτοώπετο. 



ΒΒ; ἸΤΡΙΤῸΟ Ν: 2ὃς 

Λαγ Ὁ, Τ᾽ Το αὐ, 
Τ' ἐτφῦυ ὁφϑὰς ῥητῆρος εὶ ληδωσαιν ὀπτωυπήν, 
Ε ξόχου εἰν ἀγοραῖς, ἐἴξοχου ον φιλίμ. 

Ἐν δὲ διῶγυσου ϑηϑύνϑμος ὠλετο μοιεῦος, 

Ύ ύδεν εἰν τέγεος σεοὺ σὐλεόνεοσι πεσών. 
Β αἱὸν Ἐχεζιστις σον ἤρχεσειτθτον ἔγωγε 

Αλέμον οὐ καλέω, 7" ὃ φυσᾷ ϑανατων; 

ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ ϑὐλδθυηδχω αἰ γυτηίου. 

Ἡ φύσις ὠἔδίνασοαι πολιωὼ ιφόνον,αὐέρ᾽ ᾿ξπικΊεν 

Α ξιο εἰς πρλδ ὦ νυν) ἐπεϑ ερῶν ἐτέων, 

Τὸ κρατερὸν (ὁφίζωυ πε χαὶ οἴομαι, τ ὺ ὃ αὐϊγρϑὶσ 

Κ' γήσαντα οϑῳ δαίκρυον αὐτίπαλοις. 

Ε ἰδὲ νέος τεϑυυχεν,ιἰ χύϑτερα νήματα μοίρης 
Μἐμφεο,βουλοϑῥης χόσχκον ἀχοσζκον ἔχφ. 

: Τοῦ ὠντῳ, 
Ὡ φθέγμα χρῴτεροιο, τί σοι σγλέον, εἰγς χαὶ αὐδὺς 

Ἐσπλεο χαὶ σιγὴς ἀἰτίον αὐτιπαΐλοις ; 

. 2 ὦντος κϑὺ γὸ,ἄπυτες ἐφωνεογ" ἐκ, δὲ πελϑυτὴς 

Ὑ μετέρης ἰδίζωυ αὖθις ἐδυσανύπα. 
Ο ὅτις γὸ κι σεῖο μόρον πέτληχε τανύοσαι 

Ὡ πε λόρριξ' χρουτερῷ ο, ἕν τέλος ἠδὲ λόγοις. 

Αδυλον. 

Ἐ γνϑαδὲ τίω ἱ ἱερζωὼ χεφάνϑυ (ρῥςὺ ἡδῈ χέχευθεν 

Α ετίοῦ γφησοῦ ῥη βητοξρς ϑδεπεος. 

Ἡ λϑων σγ εἰς αἴδοιο ϑέμμα, ψυχὴ οἽ ἐς ὄλυμύπον, 
Α ϑυνατον ποιᾷ ο᾿ οὐ λόχος, οὔτε θεός. 

Αδυλον. 
Α γηπατρου ῥητῆ ρος ἐγὼ ζΦος' ἡλίκα σἹ ἐἐπρά 

Ἔργα, πλμμεύῶν πάϑιο μξ τυείυς. 

Κ τω σὴ ἀμιφηειοος, αἰλρούλεν, εἶτ᾽ πὐπονείλου 

Ην “λοριὴ ἠπείρων μὰ ἄξιος αἰμιφοτέρων. 

Α ζεα. τὰ σὴ ἄδνλως ἑνὸς αἱ μμοτος, ὡς λόγος 21: 

Κ λήρῳ σ᾽ ἡ ἡ μδῥ ἀεὶ παλλαδὸς,κ δὲ, δος, 
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ΕΙΣ. ΟΥ̓ ΣΑΙ ΟΥΓΈΝ 
περας, χον λβζ 

ΔΙΟΤΊΜΟΥ. 

τι πλέω εἰς αὶ δνα πογᾷνγτί δὲ τέκνα, τεχέοϑαι; 

Μ΄ ἡτέκοι,εἰ ἰμϑνοι ποηδὸς ὁ ὁρῷν “ιώατον, 
ΗἩ Ἰϑέῳ γὃ σἥμαι βιανοέα χεύατο μήπηρ' 

Ε φρεέπε σ᾽ ὧκ, παιδὸς μητέξοι τοδὲ τυχεῖν. 

Αδέασοτον. 

ὙΠ πατήρ τῦδὲ σημανὦ σγ᾽ ἔμιπαλιν ζῶ ὦ δίκαρονς 

Η ν δὲ διχαιοσζούης ὁ ὁ φϑύνος ὀξυτερός. 

ΛΕΩΝΊΔΟΥ. 

Τ΄ αὐ ξαλαν ἐγϑραΐξε βιαϊὼρ σέκ Ἐχὶ ματεὶ, 

Ο ὑογ᾽ ἐχὶ τῶ διμέτα, τόμον ὀφῴλονϑμον, 
Π αρϑενικ ὦ ογ᾽ ἐπὶ που διίκαπίςενε σἡ͵ ἐχ ὑϑμαίῳ, 

Α δλ᾽ αἴδο, γύμιφαν δωδεχετίν καταγων. 

ΦΙΛΙΤΡ ΠΟΥ- 

ΔΛ ατύπος Ξζοχιτέλῆς ἀγαϑοανοδὶ που δὶ θρινόγτῖ 

Χ ερσὶν ὀιζυραῖς ἡρμολθγησε ζώφον, 

Αὐ ἰ,ο,πἰδῖξον ἐκεῖνον, ον ἕν ἐκθλοιψα σίδνρ96, 
Αλλ᾿ ἐταίκη πυχινοὶς δαίλρεσι τορίοιϑυο. 

ᾧ εὐ ςήλη, φλϑδων κούφη ὑϑιε, κεῖνος ἵν᾽ εἴπη, 

Ο ντως πατρῴη χεὶρ ἐπέγηκε λίθον. 

ΣΙ ΘΝΙΊΔΟΥ. 
Εϑ9ϑυδὲ πυθωνακῆα κασιγφή τίου τε κεκευοᾳ 
Τ ὥ,ἐροιτης ξης ωρὶν τέλος ἄχρον ἰδεῖν. 

Μνῆμα σ᾽ δποφιιϑροισι πατὴρ μέγ᾽ ριον ἔϑηχεν 
Α ϑαγατον, ϑνηποῖς στδησὶ ἱ σραζόμϑμος. 

ἈΑδυλον.. ᾿ 
Αἢ ἰ νεθρισοχρατειῶ, στ υϑρ βαλὺ εἰς ᾿ἀχέρϑιτα 

Οἱ χεαῇ ὡρα οὺ χεκλιιυϑρα σϑϑ γαΐμωου" 

Ματεὶ5 ϑᾶκχρυα σὰ καζαλείπεται,αξ ὀχ τύμίξῳ 

Π.υλλάχιε κεκλινϑμας κωκὺᾳ ἐν κεφαλᾶς. 



ΝΣ ΤΙΣ 13" 
ΠΡ ΑΤΡΙΤΟΝ (δ 

ἸΝ ἩΝΕΑΠΆΘΡΑΙ ΔΌΥ, 

ΓΚ αἱ τίς δῤοὐκῦτλν καχϑν ἔλατο, ἡέξα κριαύσας, ἡ, 
Α λλ᾿ ὃ ποσς δίσταου πόϑ τὰς ἔλανα. δόμος, 

ΟὙ ἐσσα ρας, οἱ ἀἴδαο σεῤνήξιθμον ἥρπασεν ἢ μα, 

Τ Δὸ πονλζιύ παῤδων ἐλπίδα κειρα ϑβου. 

Π δος Ὁ ματα προς. ̓χαίομιορηδώτα ». οροισίν, 

Ω λεέτο. κοινή που γυξ, μία πόρτας ἐχῴ. 

ΔΕΘΝΙΔΟΥ. 

Α δείλ᾽ αἰτίκλεις, δῴλὴ σ᾽, ἐγω καὶ τὸν εἰν ἥϑης 
Α κμῇ ΧΘῚ μοῖοδον τοῦδ πύρωσαι νϑύν, 

Ο κῆωχᾳ, δεχέτης ὃς αὐπώλεο τέκνον ἐγὼ δῈ, 

Ο μβῷαμιον κλατὼ ἡ γραῖς ὀδυφομϑμη, 

Β αἴνᾷν εἰς ἀ,δὸς σκιερὸν δόμον. ὅτε μοι ἡως 

Η δὲ ,οὐτ᾽ ἰκῆὶς ὠκέος βελίου, 

Α,δῈ ΓΑ ἂν ἤκχκτις, μεμορήνϑμε, πτέγϑεος εἴης 
Ι χολὴ ἄγε χομιοσαίμϑιος. 

Ὃ ΦΑΝ ΤΙΘΆΧ ΤΟΥ. 1] 

Ὑ᾿ οὗτο τοι Ξηρτεμίδέρε τεῷ ἐχὲ σήμοιτὶ μήτηρ 
Ι αχε, δωδεχέτη σὸν ϑράουσει μόρον, 

Ὡ, λετ'᾿ ἐμὰς ἐ ὠδινορ ὁ σᾶς ποιὸς εἰς πῦνὸν «εἰς πῦρ: 

Ὡ λετο παμμένεος γέγαυϑρου καίματος" 
Ω λετ᾽ ἀπέ μοι τέρψις σελ ἐ ἐς »ὸ ἀκοαὶ μ7ηον, 
Ε ς τὸν αὐδᾳητοὶ γῶρον ἔξης οἱ Οὐϑέρων" ' 

Θ ὑσγ ἐς ἐφηξείζω ἐλϑων τέκος αὐ τὶ δὲ σεῖο, 

Σ ταλᾷ χαὶ κωφὰ λείπεται ἄμμι χόγις. 

᾿Αδυλῳ. 

Ο ἰκίβ τατον μιοτηρ σε ϑείξεν δῶρον ἐς ἄδϑυ" 
Ο κ]ωχσιδεκεταν ἐν γψ χλαμύδι. 

Η “ὦ δὲ χαὶ πέτρος αὐέφενεν,αὐίκ᾽ σ᾽ οἴκων 
Αὐλιχες οἰ μι γαῖ σὸν νέκυν οἱ κϑοφοόρέιου. 

Π ἐνὸς σ᾽ οὐχ ὑμδοαιον αὐωρύοντο γευυμκές,. 

ΑἸ,ὠ ἀναὶ μαςῶν ψευδουϑμας χαάείαι, 

Κὶ αἱ κενεας ὠδῆγας ἰὼ καχοπον 9 Ὲ μοῖροι;. ν 

Σ πειρφμϑγας φοργοὶβ ἐπῆυσεις Εἰς αἰέμοις. 
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ΠΥ ΡΥ ΤΈΣΣ: Ἷ Ε 

Λοίαϑια δὲ τῖδε πατεὶ φίλῳ «ὐθὶ χεῖρε ; βαλοῦσα. 

Εἶπ' ἐξᾷτω, χλωρϑὶς δοίχρισι λέξομδία, 

Ω πάτερ, ὅτοι ἔτ ᾿εἰαωὶ μδύας ογ᾽ ἐμὸν μιμια. κα λύτηᾳ 

Η δὴ ̓ Ξἰποφθεμδυνς χυανγέεος ϑοίγαηος. 

Τῆς αὐτῆς. 

Π ολλαχι τῷ ογ ὀλοφυδινα χϑρᾶς Ἐχὶ σώματι χλιφνὰ 

Μ ἅταρ ὠκχιδιμορϑν ποῦ ἐΐξουσε, φίλαν 

Ὑ υχὸῤβ ἀἰκα λέουσει φιλα δὸς, ἃ τε γάμοιο 

Χ λώφννσωρ ποταμοί χεῦμ᾽ αἰχέρϑγγος ἔξα. 

ῬΈΡΣΟΥ. 

Ὡ λοο δὴ ως γαίμοιο Φιλαλνιον, φ εἶ σε μοΐτερ 

ΠῚ ὕϑιας ὡραίους ἤγανλυ ἐς ϑπι λάμοις 
ἘΝ υμιφίου:δλλ ἐλεφνα καταδρυψασα πϑράας, 

Ὁ ἐοσουρφχφ δεχέτίν πῶσ ἐκαλυψεζάφῳ. 

ΕΙΣ ΦΙΛΟΣΌΦΟΥΣ, 

ὧν λγὺ 
ΑΝ ΤΙΡΑΤΡΟΥ Εἰς Οχρατίω, 

Η ἐϑαμαιλξω ὑπεδὰὲς ὁ τόσος χϑνιν, εἰς σε τὶς ἰ,ϑρῶν 

ΝΣ ὡχρατεο,ἐλλζεων μέμεγψεται ἀἰχρισίζω. 

Ν ηλέες,ο τὸ τὸν δριφον αἰπώλεσειν, οὐηον ο ον ἄδου 

Δ ὀντες Οιοῦτοι πολλούκι χεχρο πίδοι. 

Εἰς πλωτῶνα. 
Γ α Ὥ εὖν κολποὶς κρύα 4 τόδε σῶμα, πλατῶνος, 
Ψ υχῆ. οσ ̓,αἰλοινατων τείξιν ἔχ μαχαιρῶν, 

Υἱο Ξ᾿ ρίφαλῥε: τὸν τίς χαὴ τη λθι ναίων 
Τ᾿ ιμαὰ αὐήρ ἀγαϑὸς,γεῖον ἰδόντα (βίον. 

Εἰς τὸν αὖτον. 

“Α ἰετὲ τί]: βέζηχας αἰ τάφον, ἢ τἰοημϑεὶ, 
ΤᾺ φερόξνσα θεὸν οἷν οἶκον Ἔἰποσκοπτεάς. 

ἥρῷ υχῖς ς εἰμὶ πλ᾿ ὠτῶνος Ἡὐτοπήαμδέης ἐ ἐς ὀλυμίπεν 
Ε ἰκωγ'σῶμωαι δὲ γὴ γηγλυὲς τις ἔ' 



Ρ 
γ»ὸ 

Β18Δλ. ΤΡΊΤΟΝ 28) 
ΔΙΟΓ ἙΝΟΥ͂Σ ΛΑῈΡΤΙΟΥ εἰς τὸν αὐτόν. 

Κ αἱ πῶς, εἰ μὴ ἡφοῖξος ὦ αν ἑγλάϑδα φύσε πλάτωνα; 
ἊΨ υχαὶ αἰ, ϑρώπων γφάμριασιν ἠκέσειτο ; 

Καὶγὸ ὁ τῷδε γεγὼς ασκληήπιος, 6. ἱντὴρ 
Σ ὠματος, ὡς ψυχῆς ἀϑανατοιο πλάτα ν. 

Ἰού αὐτῷ εἰς Ὅν αὐτὸν. 

ᾧ οἵξος ἔφυσε βροτοῖς ἀσκληπιον ἡ δὲ στλ᾿αἰτῶγα:" 

Τὸ μϑύ να ψυχώωὼ τ σγ᾿ ἵνα. σῶ μια. σείοι. 

Δ αἰσοίυϑμος δὲ γαίμιον, πόλιν ἢ λυϑεν, Ζεῦ ποθ᾽ ἑαυτοῦ 

Ε κῆισε, καὶ δαπέδῳ ζίωυς εὐγιδρύσατο. 

ΣΠΕΥΣΙΠΓΟΥ͂ εἰς τὸν αὐτον. 

Σ ὥμα ὦ χϑλτοις κατέχᾷ τοδὲ γαῖα πλάτῶνος, 

Ψ υχὴ σγ᾽ ἰσολέων ταξιν ἔχ μακάρων. 

Ἑίς δυμόχριποι. 

Η θα, δυημοχρίτεο λρε πὐύδὲ" χαὶ τάχα λέξζᾳ, 

[9] ὑκ ἔλεγον γόων, πόϑτα πέλοισι δε: ; 

Καὶ ̓γὸέ ἐγὼ (φίωυ μετ᾽ αἰπείρονα, ἃ ςῖχα, βίζλων 

Τ᾿ οοσουτίων, κεῖμαι νέρλε ταφφοιο γήως. 

ΔΙΟΓΈΝΟΥΣ ΛΑῈΡ ΤΙΟῪ εἰς τὸν αὐτον. 

Κ αἱ τίς ἔφυ (ὁφὸς ὧδε; τίς ἔρον ἔρεξε ζοσϑτον 

Ο αν ὁ πϑρΐ; δοι ἧς μιῆγυσε δνμόκριτος; 

Ος λείνατον χϑρτό ὄντα τρί᾽ ἠματα δωμασιν ἢ ἔσαν, 

Καὶ ̓ϑερμοῖς ῴρτων ὠσθμαισιν ὀξένισεν. 

Α δυλδον εἰς τὸν αὐτὸν. 

Ε "πὰ οἰμειδυτων νεκύων «ἐπα γοῦαν αὐαίοσεις 

ᾧΦᾧ ερσεφφόν;»ψυχω δυφύσο δ μοχρίτου, 

Ε ὑνϑμέως γϑόωσευν ἐ ἐπεὶ χαὶ σεῖο τεχοῦ σαν, 

Α χνυρϑρίωυ Ἰγχὶ σοὶ, μοιεῦος ἔκαμε ως. 

Εἰς δ δ) μη τον κύνα. 

Ὑ ὃν κύνα. δ ϑγγνζω νεκυοςόλε δέξο με πορθμεῦ, 

ἘΠ υμγώσωαντα βίου πϑωτὸς Ὀχισκεώιον. 

Εἰς τὸν αὐτὸν. 

“Εἰπὲ κύον τίνος αὐδρὸς ἐφέξως δ ΣᾺΣ Φυλάσοσεις. 

δ} οὐὔκυγός. “δνλὰ τίς ἀν αὐήρ. ὄὀκύῶν; 

Δ ς 
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ΑΔιοδμης ὅρος εἰπέ, συνῶ πάυς." ὃς πίθον ὥχει, 

ἡ ὁ μαϊλα.νιῶ δὲ ϑανὼν αἰςέρας οἶχον ἔχ. 

ΑΝΤΙΓΡΑΤΡΟΥ εἰς τὸν αὐτὸν. 

ΓΑΙ δα τόδε σῆμα. (Θφοίκονὸς ς ποτεϑυμῷ᾽ 

Α ρσενι γυ μινήπζωυ ἐϊξεπονᾳ βίοτον. 

Ω, μία ηἰς πήρᾳ, μία διπλὸὲς,εἷς ἁμ᾽ ἐφοίπε: 

Σ κίπων ναὐταίρχοες ὀσηλαι σειοφρροσεζοης. 
Αλλά ταφα 85 ὠκτὸς ἴπ’ ἀφερνεο,ος ο ὁ σιγῶ ηεδὺς 

Ε «ϑα!ρ Φαῦλον πόρτα χαὶ εἰν ἴδε. 

Εἰς. τὸν αὐτόν. 

Β εἰκίξον,χαὶ πήρυ, χα] διπλόον εἶχα (φοῖο 

Διογ μά, βιότου Φόρτος ὁ χουφότατος. 

Ως πὸ τῷ δ 9 γμοξς. 

Πὠὐτα φέρω πορθ μῦν λέλοιπα »ὸ Οὐ εν αἰ γῆς. 

Α λλα κύον σοαήγοις κέρξερε τὸν με χονα. 

Ως  ἰπὸπῦ αὐτί, 

ΑἸδὸς ὦ νεκυηγέ, κεγϑρρϑρε δαίκρεσι πότων, 

Ος βαϑὺ πορθμευφς τῷτ᾽ αἰγέφϑντος ὕδιιρ. 

Ἑ ἰχαὶ σοι βέξο,ϑεν “(π᾿ εἰδώλοισι κα μόντων 

Ο λχαξ,μὴ «σοολίπῳς δ ϑ)λρη με κυνα. 

Ο λπὴν χαὶ σκύπτωγα. φέρω χρὴ, δὲ σεῦχόον εἶμκον, 

Κα πήρζων,οὴ σοὶ γαυτλίης ὀξολόν. 

Κω ὶ ζωὸς ταδὲ μοιοδον,ἀν χαὶ γέκυς ὧδὲ κομίζω, 

ΕΣ ἰχον τ’ ̓ ἠξία σ᾽ ὅτ λέλοιπα φαφ. ̓ 

Αλλως. 

Αἴδεω λυπηρέ διηκόνε, τοῦτ᾽ αἰχέφϑντος 

Ὑ δὼρ ὃς πως πορθμμίδι κυαγέῃ, 

Δ ἐξαι με,εἰ χαὶ σοι μέγα, βοίθετωι ὀχρυόεοστο 
Β ὥεις Ἔὀἰισοφϑιυϑύων, τὸν κύνα, δ σγμ ζω. 

Ο λπῇ μοι χαὶ πήρφι ἐφόλκια, χαὶ ὦ πα Χαιὁν' 

Ἑ αϑὸς χῶ Σ φϑινϑύοις ναυςολέων ὀζολός, 

Π αν ὅσα χὴν ζωοῖς ἐπεπαμμεϑα, τ᾽ αὐ» ἐἰννἢ 

Ε ῥχρμ᾽ ἔχων" λᾷπον οἢ, σσοϊὲν εἰ τσ’ ̓ηξίῳ, 



ΠΊΒΙΒΑ ΠἩΤΡΙΤΌΟΝ “ὃς 
᾿ ἸΟΝΥΣῚ ἡ Υ κυξαχῇνο εἰς ἐελτοιϑέν. 

Ω ρυὕτερον γῆρᾳς σε καὶ [ ἐκ γοῦσος αἰμσυρ 

Ἑ σξεσεν' θνήννς σ᾽ ὕπνον ὀφφλόνϑμυον, 
Αχρῳ μμεραμινῆσας ἐεατόϑενεν στε κρζεία 

Μαμνας ἔχ᾽ ἰτρύτων τὸς ἔδεκῖο τάφων, 
ἉἈ ἰλαοῦ αἡε φίλος δὲ χαὶ εἰν ξείνη χεκαίλυκζαι 

ΠῚ αὖ τόδε ποσϑτῆος χροἰασεδὸν αἰγιἀγού. 

ΑΝΤΙΠᾺ ΤΡΌΥ εἰς (ες ἐπα 
(ϑφοις. 

Ἐ-ἢὰ ὑφών χλεοσθλε, σὲ μδὺ τεχψώσατο λιγδὲε: 

Α μιφὶ δὲ σισύφία χοοὺν εξ ανδρον ἔχφ 
“1 "αχὸν, ἃ αἱ μιτυ λέίωα.: βίαντα δὲ, δῖα φριζευγ- 

Μίλητος δὲ “ὐλάῦ, ἀχρον ἔρήσμα δίκας. 
Ἀ ἀπαιρτα χίλωιᾶ 'σθλωνᾷ, δὲ χεχρὸπὶς αἷα" 

Γ᾿ αὕτας ϑγοιζαλου (6 φφροστεύας Φυλαχας. 

Εἰς θαλξω. 

Ὕ ονδὲ θα λζῦ μέλητος ἰαϊς᾽ εϑρέψα σ᾽ αἰέδιξεν 

Α φρολϑγων πόρτων ὡρεσξύτατον Θφίν. 

Εἰς Τ' αὐτὸν. 

Ἡ ρ᾽ ὀλίφον γε Ὁ σῆμοαι, ὃ δὲ κλ ἐος,οὐραγόμηκες 
Τ᾿ οὐ πολυφροντίςου τῷδε θαίλητος ὁρῇ. 

Εἰς τὸν αὐτὸν. 

: υμνιχὸν αὖ ποτ᾽ αἰγῶνα δκώνδμον ἠλξϊε ζε 
Τ᾿ ὁ (ὑφὸν αὐσρα ὁτολζω Ὑρπασεες ἐκ ςαδιου. 

Αἰνέω “ἢιμῳ ἐγίε ἃ αἰπήγαγες" ̓  ἢ γὸ ὁ ωρέσξις 

Ὁ ὑκ ἔθ᾽ ὁρᾷν ἰπο γῆς ἀςέεοις ἡδχώατο. 

ΚΑΛΑΙΜΑ ΚΟΥ͂ εἰς πιῆαχον. 

Ξ ᾧνος ταρνείτης τίς αὐείρετο πιθαχκὸν ὅτω 

Τὼ ἱμετὸ λζευαῖον͵ πεῦδει τὸν ὑ ἐῥαδίου. 

Αἤα ὅδον, δοκς με Ἀλᾷ γείμος; ̓ μία (δ ὃὴ 
Ν ὑμφν, χαὶ πλούτῳ χαὶ ὁ λυεῦ κατ᾿ ἐ μξ' 

Ἡ ογ ἑτέρη τ ϑδἐ χε λωΐον; εἰ σ᾽ ἄγε “μοὶ σῷ 

Βούλδοσον ποτερζωυ εἰς ὑμῶραιον ἄγω. 

ἴ.11. 
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Ἑ ἶπεν.ὁ δὲ σκίπωνα, )δοντικὸν ὀστλλον, οἰείφοις, 

Ἡ νἱδὲ. χεῖνοί σοι πὸ ἐρέοισιν ἔπος. Ἢ 

Οἱ ογ ΟῚ «ἰσσὺ πληγῆσι ϑοαὲ βέμιξιχοις ἔχοντες 

Ἑ φρέφον ϑὐρείη ποῦδες εὐνὶ πειόδῳ. 
Κι εἶνων ἔρχεο, Φησί, μετ᾽ ἴγια. χὼ νϑὺ ἐπέςη 

ΠῚ λησίον' οἱ σγ᾽ ἔλεχϑν, τέο χτ' στευτὸν ἔλα. 
Τ᾿ αὖτ᾽ ἀἴων ὁ ξένος, ἐφείσατο μείζονος οἴχϑυ. 

Ἄς οοἰξαοϑαι, παίδων κλυδόνι σέων θάυϑμος: 

Τὸ σγ᾽ ὀλίγζωυν ὡς κεῖνος ἐς εἶχον ἐπήγετονύμφζου: 

Ο ὕτωχαὴ σύ γ᾽ ἰων το κτ' σοευτὸν ἔλαι. ἧ 
Εἰς βίαντα. 

Κ λφιοῖς οὖν δοιπέδδισι χριζεύης φεούτα κα λυ ᾳ 

Ε] δὲ βίαντα πέτρη, χϑσχκον ἴωσι μέγαν. 

ΔΙΟΓΈΝΟΥΣ ΛΑΕΡΤΊΟΥ εἰς τὸν αὖτον. 

Τ δὲ βίαντα κέκευθοι, τὸν εἰπεέμας ἤγαν ἑρμῆς 

Εἰς αἴδώζυ, πολιῷ γήραϊνιφόνϑμον. 
Ἐΐἶπε οὐ εἶπε δίκην ἑτάάρφυ τἰνός" εἶπ᾽ Ἔστοκλινϑεὶς 

Π αἰδὸς ἐς ἀἰκαλίδας, μακρὸν ἔτεινεν ὕπνον: 

Το ιν εἰς αὐάγδξσιν. 

Ἐς σκὺ “ζω αὐαδῦσις ὅτ ἥλυϑε πολλὰ μογύήσα, 

ΠῚ αὐτας ἔπειϑε (διοιεῦ ἤθεσιν ἑλλά δὲχοῖς" 

Τὸ σ᾽ ἐἩ μῶλον ἀκραντον τὶ τομμιείτεοσιν ἔχοντα 
Π τίωὸς ἐς αϑαγάτοις ἥρπασεν ὦκᾳ δὸναξ.. 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ Εἰς δίωνα, τὸν συρφιχουσίον. 

Δ ἀχρυα μϑὺ ἑκαξητε χαὶ ἰλιαδέοσι γωυαιξὶ 

Μ οραι ἐπέκλωσαν δὴ ποτε γάνονϑμα)ς' 

ΣΟἾ ΘῈ δίων ῥέξαντι κα λὸν Ἐχενίχιον ἔρον 

Δ αἰμονες δδρείας ἐλπίδας ὀξέχεαν. 

Κ {γὼ σ᾽ δυρυχόρῳ οὶ παοἰ δὲ ἔζυος εἰςξοῖς, 

Ὁ ἐμὸν οὐκ, μήνας ϑω μὰν ἔρωτι δίων. ΣΑΜΗΣ ἢ | 

ΔΙΟΓΈΝΟΥΣ ΛΑΕΡΊΤΎΙΟΥ εἰς ϑεοφροιεῦν. 

Οὐκ ρα τϑτο μμούταιον ἔπος μερόττων πἰν᾽ ἐλέϑη, 

Ῥ ἡγευοϑε (οφίης τόξον αὐιέυδμον. 
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Δ ἡ γὸ καὶ ϑεόφραςῦς, ἕως ἐπόνᾳ «δ, ἄπτερος 

Ην δέμιας" εἶτ᾽ αὐεθεὶς καίτϑανε πῆθο ,ής. 
Ἰού αὐτν; εἰς ἱξοακλείδυ. 

Η ἅκλες αὐ, ϑρωποισι λιπεῖν φαΐτίν ἡξφικλείδη, 
Ὁ εβα ϑουνων, ἐϑρου ζωὸς ὥπασι δραίκων" 

Αλλα διεψεύεϑης σεσοφισχμέγε. δ γὸ ὁ μϑῤθήρ, 
Ηε δρακωγσὺ δὲ δὴρ8 (ὀφὸς ὧν, ἑαίλως. 

: Τοί ἐὐτεῖ, εἰφγτυϑοιο ραν. 

Ὁ ὁ μόνος ἐγμυψύγων ἀπεγχες γέρας, δλλα ἢ κα μεῖς: 

Τίς γὸ ὃς ἐμεν ύγων ὕψατο͵ πυϑαιοόρη ; 
Α λλ᾿ ὅτθμ ἐψηϑὴ τι χαὶ ὀτόγν}Ὲ χαὶ αἱ λι δῇ, 

Δ ἢ τότε καὶ ψυγάω) μὴ ἔχον ἐαϑίουϑυ. 

δν ἂν εἰς τὸν αὐτὸν. 
ΑἹ εἰ πυϑοιορρῆς τί τῦσον κυάψιους ἐσεξ αἰοϑη; 
Κ αἰϑονε δῆτα ζυτοις ὠμμιγα ζὶςς ἰδίοις. 

Χωείον κυάμων ἵνα μὴ ἴούτοις δὲ πατήσῃ, 

Εξ αἶχραγαντίγων καύτϑαν᾽ οὐὶ τοχύδιῳ. 

Τού ἀυτο, εἰς ἐμυπεδοκλ ζω. 
Καὶ σύ πόϊ ἐμπεδόχλ 4ς,δεερη φλογί σῶμα καθύρας, 

Γ᾿ ὑπὸ χρητήρων ἔκπιες αἰϑαγάτων. 

Ο ὐκ ἐρέω “γ᾽ ὃτὶ στουτὸν ἑκών βάλες ἐς ῥόον αἰ Τγης" 

Α λλὰ λαϑεῖν ἐθέλων, ἔμιπεσες σξκ ἐθέλων. 

᾿Τοδ αὐτῳ εἰς δ αὐτόν. ᾿ 

Ν αἱ μὴν ἐμπεδοκλἣα ϑαινᾷν λθγ9ς, ὡς ποθ᾽ αἱ μαίΐξης 
Ε κπεσε, χαὴ μγ6ϑν κλοίοσωτο δεξιτερ ϑν. 

Εἰ δὲ πυρὸς κρητὴροις ἐση λα», χαὴ πίε Ὁ ὧν, 

Π εἰ οὐ ἔτ᾽ εὖ μξγϑροις δείκψυτο τ δεζαφος; 

Αδιδον, εἰς ἐχτγϑρμον. 
Εἰ πὐϑαλλάσσει φαέθων μέγας ἥλιος ἄφρων, 

Κ' αἱ πόνος ποῖα μδμ" μκείζον Ἐχᾷ δουθαμιν" 
Φα μὲ Τοῦτον ἐγω(οφία τοδοέχην Ὀχίγορμον, 
᾿ Ονπατεὶς ἐςεφανωσ᾽ ὧδε συρακεσίων. 

δ ΟΣ ΕἸ ΘῪΣ ἀλὲρ ΤΊΤΟΥ εἰς φιλόλαον., 

Ὑ δὸ αἱ ασόνοιαν πᾶσι μαίλιςα. λέγω ϑεραστάυφ. 

ΒΒ, “ὦ χαὶ μὴ δράο,δλλα δοκεῖς, τυ χεῖς. 
ἴ. Π]- 
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Οὕτω χαὶ φιλέλφον αἰφλε κρότων ποτὲ πάτρη, 
Ως μι ἔδοξε δέλφν δῶ μια τύρφωνον ἔχῳ. 

Εἰς ἡφοίκλφτν. 

Πι ολλαχις ν᾿ οίολήτον ἐλοιύμιοισει, πῶς ποτε Ὁ ζῆν 
Ω δὲ διαντλήσοις δείμορ9ς εἶτ᾽ Εαωνεν. 

Σ ὥμα δ ̓ξἐρδαίουσα καικλ νόσος ὕδαισι,φέγίος 
Ε σζέσεν οὐκ [δλεφουρων,καὶ σχϑτον ἠγαΐγετο. 

Εἰς τὸν αὐτὸν. 
Η δακλάτος ἐγώ "τί με ὦ κατω Ἑλκχετ᾽ ἄμουσοι ; 
Ο ὕχ ὑμὴν ἐπόγοιω ζοις δὲ μ᾽ ἔχισα μϑροις. 

Ἑ ἧς ἐμοὶ αὐ,ϑοφπος, σρισμύδλοι" οἱ σὴ, αὐαίραθμοι, 

Ο ὑδείς ζὐτ᾽ αὐδὰ χαὶ Ὡἰρὰ φερσεφονν. 

ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ͂ Εἰς τὸν αὐτὸν. 
Ἑ Ἶπέ τὶς ἱξρφίκλφτε πεὸν μόρον, ἐς δέμε δαχρυ 

Η »αγν: ἐμηνοϑίω σὴ ὁσσεύχις αἰμιφότερϑι 

Η λιον ον λέογη καπεδύσο νϑυ.δλλαὶ στ »ϑρ που 

Ξ ν᾽ “λικάρνηοσεῦ πετράπαιλαι «σοδιη" 

Α ἱδὲ πεαὶ ἰζώοισιν ἀηδόνες, ἣσιν ὁ πλρτων 

Α ρπακΊης ἀΐϑυς Οὐκ Ἐχὶ χεῖροι βαλῴ. 

ΔΙΟΙΒΝΟΥΣ ΛΑΕΡΤΙΟΥ εἰς ζιωώωνα. 

τὸν ἐλεώτίω. 

Η λέρῶ ὠ ζῴων, καλὸν ἡγε λες αὐδρα τύραννον 

Κ τείας ἐλκδσοη. δουλοσεευης ἐ ἐλέαν. 
Αλλ᾽ ἐδούμης. δὴ γαῖ σε λάθωνγὸ τύρᾳιννος, ὧν “ὕλμῳ 
Κ ὀψε. τί θη λέγω; σῶμα ὃ, οὐλέ ; δὲ σε. 

Τού αἰτεῖ εἰς τεσ ταρόρα. 

Κ αἱ σὲ φέρ ταρορη, φα τὶν ἔκλυον, ὡς ΞΡ εἰϑέιυων. 

Ἑ κ ποτ᾽ ἰὼν, χαϑ᾽ ὁδὸν φρέσοις ἐ ἐὼν ἔϑαινες. 

ἵετο γάρ σε Φυπε κέκροπος πῦλις ἀρὰ συ μδὲ που 

Γ' ἀλλάδος ἀςυ φυγεσ,πλϑτεα σὴ οὔκ ἔφυγες. 

Εἰς κρφύτῆτοι, ὁ μιοιότήωτον πω Εἰς ὦ- 
δδυώπαλον. ) 

Τ᾿ ὁοσ᾽ ἔχω δου ἔμαιϑον,ὼ ἐφρῥντίσω, ὃ μΣ μουσῶν: 

Σέμν᾽ ἐδοίην "ταὶ ὃ πολλαὶ ὁ ὄλζια τόμξος ἔ μϑρψω. 
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ἸΟΥΛΙΑΝΟΥ Εἰς πύβῥωνα σεται χὸ, 
ππηθάμη 

“Κ ἄτϑανες ὦ πύῤῥώνγἐ ἐπέχω. ̓ πυμαΐτην κ μοῖρ 

ᾧν' Ὥ ἐπέχῳ; ἐ ἐπέχω. σκέψιν ἔπαοσε γαφος. 

ΛΕΩΝΙΔΟΥ͂ Εὖς Ὀλέκέντο, ἰσόψηφον. 

Δ οὔλος ἔχεκίητος γμμομζωυ, καὶ σῶ μ᾽ αἰαίπηρος" 

Κι αὐ πενίζω δος, χαὶ φίλος ἀϑαγάτοις. 

ἘΠ δ μοχριτῦν. 

Π λουτῶν δέξο μάκαρ δημόκριτον, ὡς κεν ααίοσω" 

Α ἰὲν αἰμειδύτων,χαὶ γελοέοντα λάχοις. 
ΓΛΑΤΘΝΟΣ. 

Ν᾿ εὖτε μηδὲν ἀλεζις ὅσον μένω εἶφ᾽ στ καλός, 

Ω πῆαι,χαὴὶ πϑύτη πᾶσι αὐἰξεξ λέπεται. 

. Θ υμὲ τί μηνύφς κυσὶν ὀςέον; εἶτ᾽ αἰ σής 

Υ ςερον.οὐγ ὅτω Φφοῦδρον αἰπωλέσα ϑυ; 

Α δυ λον. 

Ἐ γϑείδε φρργία κυγικο κεφόλὴ καταχει μα, 

Ο ὑκ ἔτὶ γεεμ)ουϑμν,οὐτ᾽ Ὡσπομιυοσομϑρη. 

κα λιν λον σὴν. 

Εἰπας ὕλιε χαῖρε κλεομιροτὸς ὦ ω ᾿μξραχιώτης, 

Η λᾳατ᾽ ἐφ ̓ ὑψηλού τείχεος εἰς αἰἴδζω, 

Α ξιον συ ξεν ἰδὼν Θανάτου κα χϑν,δλλα πλαίτωνος 

ΕὟ Ων “αὶ ψυχῆς »ξαμμ᾽ αἰδγεξαιυϑμος. 

Τέλος τῷ τοίτου τιμήμιοιτος τὴς αὐ ολογίας 

Ὁ. Φόρων δχτγραμμιάτων. 

ὕν 1.1}. 
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Ἐν ᾧ ἑξῆς τετάρτῳ τιμήμα ἡ, ἔχιγράμμα.-- 
σα εἰς ϑεαν ἀγάλματα ἔχοντι, ὁ αἰδραΐν 

φήλοιε, καὶ ζώων μορφαὶ ἔτὶ εἰς 
τόποις, «ὐἰξεέχξ)κεφά- 

λαια ταδὲ.. 

Εἷς εἰκόνας αὐδρεῖν αἶγα-- Εἰς λίθοις, χεῦ κα 
φῶν, κεϑαΐ 

Εἰς ἀθλητῶν, ἊΝ βζ 

Εἰς ξακχῶν, ἂν Ἂν 

Εἰὖς βασιλέων, χες ἈὴΝ 

Εἰς γωωαϑίν, ὧς δ 
Εἰς ζωγράφων, χεῷ χε “εἶ 

Εἰς ζώων, «ὦ χων 
Εἰς ἡρώων, χες ἣ 

Εἰςἡχοξ, αὐ ἣΝ 

Εὖς )ευλαίτηη, κεν αὶ 
Εἰς ϑεων, ὧν ἰαὗ 

Εἰς ἰατρωῦ, ἐν ἰδᾷ 
Εἰς χαιοού, χες ἐνῷ 

Εἰς κήποις, τὴς ιογΐς 

Εἰς κιϑαρῳδῶν, κ ν εἷς 

Εἰὖς κιονας, χοῦ ις 

Εἰς λουτρα, τ ἰη 
Εἴξναοις, “τ δ᾿ 
Εἰςνίκης, ἐι κ᾿ 
Εὖς ξενοδυχεῖα, χε τῷ καὶ 
Εἰὖς οἴκοις, τὸ κβι 

Εἰφόπλα, ἐπ κυν 

Ἐ ὀρχιφρίδων, τ ὦ 
Εἰςπνγαξ, χορὸ 

Εἰς ποιηἷν, χεῖ κε. 

ἐλ ΘΕῸ 
Εἰς ποταμοιξ, χ ἐν κηΐς 

Εἰς παδϑαςία, δα ιδ, κὃς 

Εἰς ῥητόρων, χες λς 

Εἰς σκϑίη, κι λαΐ 
Εἰς φιλοσόφων, χοῦ λβΐ 

Εἰς ὡρολογια, χες λαΐς 



Ἔ 

ΔΗ 

ἀρ Ἔσις 

ΑἸΦΘΟΛΟΕΓΙΑΣ 
διαφόρων ὁιχοα μμάτων͵ εἰς ἱπ ὰ 

βιξλία διηρημδοης, ὃ τέταρτον. 
ἘΓΞΣ ΕΙΚΟΝᾺΣ ΑΝΔΡΩΝ 

ἀγαϑῶν, ὍΝ αἱ 
ΔΕΟΝΤΎΤΙΟΥ “ολοιςικοῦ εἰς εἰχογα γαξειῖλϑ 

ὑ πχου ον βυζαντίῳ. 

Κ αἱ φαέϑαν γεραφίδεοσιν ἔχᾳ τι πον ϑνλὰ ̓χαραΐοσει 

Η ἕλιον πέχι η,κρυτῆο δίων Φαέων. 

Κ αἱ σὲ (οφὲ «ὐ)ολίαργε γεαφῳ γαίδιηλιε τέχνη, 

Ἐκίος σῶν ὭΡΑΝ, ἐκῖος ὅλων κα ὦν, 

ΘΕΑΙΤΗΤΟΥ. 

Τ᾿ οὗτον ἰουλιανὸν νομικῆς φαΐίος,εἶπον ἰδὲῦσοι 

» ὠμκῇ χαὶ βξφου,πόοτα Φύσις δεωδαται. 

ΛΕΟΝΤΙΟΥ οολοιςῖχο εἰς εἰχόγα και λλι- 

νίκου χουξ χουλλα οίου. 

Κ ἀλλεὶ μϑϑνικῶς χρ αδίης τόσον ὅοσον ὀπωπῆε" 

Τ᾿ ἧς »ὃ ἐπωνυμίης ἀξια πόύτα φέρφς. 

Α ἰεὶ σγ᾽ εν ϑα λάμοισι κα τειουαζων βασιλθα, 

Π ἀξ αἰ “ποασείρᾳς οἴασι ἀειλιχίξω. 

ΘΕΟΔΘΡΙΤΟΥ γραμματίκού εἰς εἰκόνα, 
Ὥχοντὸς οὐ σχαύρνη. 

Ἐκ φιλᾷ δελφείης ξφγγϊα, ζαῦτα φιλίπεῶ. 

ᾧ ραζεοπῶς μνη μων πόλις δὐνομέίης, 
Αδέασντον. 

Μ νήμωνες οἱ κα ρὲς πολέων δεργ ἐσιαίων, 

1, ὀγμμαῖτον ἰϑυδίκην πίοσον αἰγαοσώνϑροι, 

ΑΓ ΑΘΤΟΥ εἰς εἰκόνα τινὸς (ὁφιςού ἐν περγαϊμω 

δοθεῖσαν Ὀχτ πρεσζεία πολιπῖχῇ. 

Τ᾿ αἱ κϑϑ κι ρ μύθων τε χαὶ δτεογα λοιὸ μϑήοσις 

Ε ἰκένας ἱλήχοις δυρν ὀφφλέμνϑιυος: 

Ν᾿ μὸ σ)᾽ κα πῦρ ἱδρωτῶν τε ἢ αἱ φυόχοίο μιεξ  μκψης, 

Τ δὲ σε τῇ γεα φίδι φήσοι νϑιν ἡξοεκλια μὼν. 
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Εἰ [σ᾽ ὀλίϑν Θ᾽ γέρος, μὴ μέμυιφεοιζοῖσδε "ὃ ἡμεῖς 

Α ἐὶ ζει αἰγαϑοις οὐδρας εἰ μεῖἀμέϑθος, 

ΛΕΟΝΤΙΟΥ οολοσικοθ δ ὅ μινωζζώρου, 

Εἰς φυλέω. 

1 ἐπρὸν ἑρῶς χρυσέοισιν οὖ εἵμμασιν' δ ἱ δὲ τ» αὐτὸ 
Α ρχαλ αἰμοίδαιων, εὐγτυρές εἰσι πόγων, 

Αὐολίης χοφϑτη, οὶ δὲ θα δὶη μα τίω δε 

Κὶ ὀλχοὺ πορφυρέης, καὶ παλιν αἰτολίης. 

ΙΘΑΝΝΟΥ ποιητοῦ τὰ βαρξουκαλλου, Εἰς 

εἰκόνα, στεϑεσίου οολαςικού ὄχὶ νίκη μά- 

χῆς αὐαστε ϑείσοιν ὡ βηρύτῷ. 

Ο ὑχὶ χὴρ᾿ δόρωτα μέγον αϑέρες εἰσὶ μαι γιταὶ, 
Ο ὑδὲ ον ἰλιοσῷ μναϊμωονές εἰσι δίχας. 

Ω ςἰπὸ ΩΣ ἀσαρτὰς,ὡς αὐτὰς αἰςὸν ὠθείγας 

ΣΣ εωυέστον γίχαι χαὶ γέμις ἡγαίσατο, 

ΑΡΑΒΙΟΥ ορλαοίκού, Εἰς εἰκόνα λρίγένου 
ὑπάρχου ον βυζαντίῳ. 

Ν φλϑο,περσὶ, ἴϑηρισόλυμῶι, δυσιε,εῆρμϑιὶς, ὑδδὶ, 
Κα Ἰὐλροῖ, σχοπέλων ἐΐγολ καυκϑσίων, 

Κ αἱ πεδία ζείοντα πολυασερέων αἰγδρξρῶν, 

Λ οβνοζοχδ δ τωρές εἰσι πόνων. 

Ως δὲ ᾳ (χοὸς βασιλῆι Δ {οἰκίορρἡ ἥεν ὁδαίων, 
Καὶ ω ταχὺς εἰρζεύζωυ ὦπασε κευϑομϑρίω. 

ΚΡΙΝΑΤΓΟΡΟΥ͂ ἐπ ρευα το στιν 

Γ εἰτονες οὐ πϑιοσαὶ μοιονον τύχαι ἔωρεπον ε ἘΠῚ 

Κ εἰπε, βαϑυπλϑτου σὴς ἕνεκεν κραδίης' 

Α λλαὰ χαὶ αἱ ̓ πόρτων πᾶσου.τῇ γὸ αὐδρὶ ζσῶδε 

Α ῥκεσᾷ εἰς ἑταίρων μιυείον θὐφροσεξοζεωυ; 

Ν᾿ ὦ δὲ σε χαὶ ἡ ζυτων χρέοσων Ὄχι: μείζον᾽ έξοι 

Κα αὑστρ. «τὶς χείνου χωρὶς Ξζηρε τύχη; 
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ΑΤἸΑΘΙΟΥ͂ οολαοῖχού, Εἰὖς εἰκόνα αἰα- 

πεϑεῖσαιν οὐ ἴοις σσλαχίδὲῦ αἰ ποῦ δ᾽ 

' πϑ νέου σκξινίου. 

Θ ὡμὸδ παμμι(ασιλῆος αμεμφέα κηδεμόνα, 
ΛΑ ννϑεσαν οἱ Ὁ γέον ταύγμμα μιετεριχόνδιμοι, 

Θ εασψίης ἀΐχιςα. σεφνωρ (δὸς, ὑφ ρᾳι αὶ αὐτῇ 
Ε ἰκόνι χῶρον ἔχυ γείτονα χϑιρανίης. 

Αὐτὸς δ) ζαϑιοιο αϑυρόγους ὕψωσε μεελοί, ρου, 

Πλοῦτον αἰεζγσας, δὶ αἱ μετ᾽ δὐσεξίης. 

Ἑ ὕγνωμον Ὁ πονμα.τί )ὸ γραφὶς οἶδεν ὀπαοσαι, 

Εἰ μη οἷς ἀγαϑοῖς μνῆσιν ὀφῴλομδμζω, 

Εἰς εἰκόνα, ϑεοδόσιου Ἔν χόντος ὦ σχαύρνν. 

Τὸν μέγαν εἰν βουλαῖς ϑεοδύσιον, ἰσιδὸς τ" Χο» 

Ε ἰχόγι αἱ μαρέν ξύσω νϑυ αὐϑύπατον" 

Ο εὥξκα σχεύρναν ἔγφρε,χαὶ ᾿γαδν ἐς φαΐος αὖϑις, 

Ε ρῃ»ις ϑιυμασίοις πολλὸν αἰ4δὸ υϑύζω. 

Εἰς Εἰκόγα δαι μογαραδὸς ο᾽ 

σχαυρνῇ. 

Δ αμίησῥι κλυτοῤκητὶ, δικα πασύλε, σοὶ τὐδὲ κῦδὸς, 

Ο ἤιγε 1 σμύρναν κ᾽ λοίγια πήματα σφσγκοί, 

Ἑ οσυμϑύως πονέων, αὖθις πόλιν ἐϊξετέλεοσας. 

Αδυλον. 

Γ ἄσα φύσις, δασίλᾷαι τεὸν κε τος αἰὲν αἰ εἰδ, 

Ὁ εὥεκᾳ δες ϑυέων ςίχας ὠλεσοις,οἰὥεκα, φέγίος 

Ανδρασι σωφρονέοισι καχὴν μα’ δῆριν αἴλῴας, 

“παολύτης δ᾽ ἐχέδαιοσας ὁ μύγνια πήματα δ εμς. 

Εἰς εἰκόνα. ϑεοδώδου Φζοχοντος. 

Ρ ἡτὴρέσ ϑρόδου δον ἐμέλλουϑῳ εἰς ἕν ἰογτες 

ΣΧ ρυσείαις »εαφίδερσιν αἰφιμμγήςοισι γραϊρᾷν, 

Εἰ μὴ γουσον ἔφϑυγε χαὶ ἐν γεαφίδεοσιν ἐώτα. 

Εἰς Σ αἰαϊζολικὴν πούλζωυ ϑεοσα λογίκης. 

Ηνορέης ὀλετῆρα κἰ πίρφιαΐλου βαξυλῶνος, 
Κ'ὶ αἱ σέλοις αἰκγεαγοιο δίκης βασίλᾷον ὕερχον 



νυ 

24. ΑΝΘΟΛ.ΔΙΑΦ. ΕΓΊΤΡ, 
ΞΞ ζνενόῳ σκίρτησον͵, ἰδὼν ἐφυύαξρῆε πυλέων. 
Ὲ μδβδδιᾳ ποτὶ χῶ εν Ξρισο λοεθλον ὁδούς. 

Β αὔθϑαρο οὐ ̓ Ῥομέφο, Οἕκ. δρβεναρ Ῥρ ῥονοκοίτας. 
Ο σλα λακωνγ'σὺ ὃ. τεῖχος, ἔχής βασίλῴον ἀΐδλημοι. 

Αδυλον. 

Ν᾿ ικήτορ δδολτολμον,αὐ αἷξ͵ φρωτὸς ἀςεα, δῆμος, 
Σ τῆσουν χἱπύρ μεγαίλων μυδοφόγων κα μοίτων. 

Εἰς τὸν αὐτίνγ- 

Τ ὃν μέγαν εἰ» πολέμωοισι, τὸν ἄπφομωον ἡγε μογῆαι 
Ν ικήτὸρ, ἐρεῖν εἵνεκεν οἱ πατ φἰσινοι. 

Αδυλον. 

Γ᾿ φϑιλος ἐγὼ παύλϑ, υ, βυζαλτῖος, ὃν φξὶ δῶμα 

Τ ηλεθοίονται δίκης [ϑασιλήϊος ἥρπασεν αὐ λή, 

Ο φρ᾽ εἰζωω φόμια, χειτὸν ἐσλοϑϑενέος (δασιλῆος. 

Α ψ! “γ᾽ ὁδὲ γα λχὸς ὁσῶν γρας ὅπ 7ν ἀέθλων. 

Κ αἱ πιὸ υϑρ εἴκελα πϑρτα χαὶ (εἰ χα ϑιμετῆδα, 

Εν γ᾽ ὑπάτων ῥαθδὸϑισι παῖς νίκησε ζοχῆα. 

ἈΠΟΛΛΩΝΙΔΟΥ͂. 

Θαύμασε τ: κινύρην. ὁ πάλαι γξῶος, ἤφρυγας ἀμφω: 

Σ ὧν δὲ λέων ἡμεῖς καύλλος αἱ ἀσθμεϑτω. 

Κ ἐρκα φίδη φὐξίξωτε μακαρτατη ἔ ἔς᾿ ἄραι γήσων 

Κ αἰ ῥοδὸς, δ ζοίῳ λοίμιπετω ἠελίῳ. 

Εἰς τὸν αὐτὸν. 

Εἰ Οιόσ δὲ λέων λαῖχεν αὐτίος ἡ ΦΦΟΛΏΙ, 

Οὐ ἐχ ζῶ θηχίδεῶ πϑτο Ὁ δωδέκατον. 

Εἰς τζω αὐατολικὴν πύλξω 3ςσ-- 

σοιλογίκης. 

Μ ορφαὲ ὁ γράψας, ")ελον χαὶ ζοις ποις. 
Ανεσείςφισε δὲ μου πίω ὀρεξιν κα τέχνη. 

Καλφ8 μ᾽ ἀλέξαγδρον δ, λοιλον φίλος. 

ΜΗΊΤΡΟΔΘΡΟΥ͂: 

Αὐτὸν ἰωαν, ζῶ ὁ γέρων ὅτ᾽ ἐδέξατο δεσμὸς, 

ΕΝ πεν αὐηξησος, ας ἐγώ σε συλῶν. 
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ἘΡΞ ἈΓΩΝΙΣΤΩ͂Ν ΕΙ- 

χϑνας, χὰ 

ΜΑΚΈΔΟΝΙΟΥ «ἰ“σατυ. 

Ἔ ᾧ ξοαίῳ τὸν ποῦῆδαι δυωνιχϑν,δχ ἵγα. λδδοσης 

ὩΣ κρυλθρ ον τὴ δῈ Μνάμμαιτος ἀϊλαϊα" 

Αλλ᾽ ἵνα σοὶ τὸν ἀεῦλαν ὃν ὀξεπόησε μιαϑοντὶ 
Ὡ ̓γαϑε, (ς αὐτὰς ζάλορἔοι μϑρίας. 

Οὗηςεὰ μή κλίνας καματῳ πόδα, »πολύτα σ᾽ αἰ γῶνι 

Α λιζῳ γικήσοις, ὁ στλιότερον, πσδότερϑν. 

ΦΙΛΙΠΠΟΥ͂. 

Τσως με λδυοσων ξῴεζαυρογαάςορᾳ, 
Κ' αἱ ςεῤῥόγιον, ὡς ἀἄτλαντα δοῦτερον, 

Θ αμᾷ(ς, ἐπιςῶν εἰ βρότειος αὶ φυσις. 
Α λλ᾽ ἰοϑι μ᾽ ἡραῦ λα ϑιχγα παμιμα γον, 
Ον σχεύρνα καὶ δὲς πϑργαίμου κα τέςφεφεν, 

Δ ξλφοὶ, κϑράν)ος, Ἀλιξ᾽ Ἔῆροος, ἀκίιδν. 

ΔΛ οἰ πῶν σ᾽ ἀεθλων ζῶ ἐρδυνήσης κρ ἅτις, 

Καὶ τίωὺ λίξυοσλυ ἐϊξαριθμήσ ς χύγιν. 

Αδυδὸν Εἰς δρομέα. 
Λαϑὲς Ὁ φαδ]ον εἴθ᾽ υλα»»,εἴτε διέ τόν, 
Δ αμμμόνιον Ὁ πούχος͵ Τ᾽ εἶξ φροίσοι δεωματον. 

Εἰς Τ' αὐτον. 

Ο ἵος ἔης Φϑϑγων τὸν κι πο᾿ζέσεμωον ἔμπνοε λάδι. 

Θυμὸν, ἔχ᾽ αἰχροτατῳ πνβυματὶ ϑεὶς Ὀγυγᾶ, 

Τ᾿ οἷον ἀρέόαινι μυῶν ἐλὲπὸρτὶ χοράξας 

Σῷ "ματὶ, πεοσοίου παξ9ςδοχίη ςξεφαίου. 

Π λύρης ἐλπιδὸς ὅν, ἀχροις εἢ᾽ Ὀλὲ χείλεσιν ἀν» 

Ε μιφα)νᾳ, κοίλων ἔνδο)εν ὧν, λαορνων. (σθμα 

Τ' ηδήση ζαϊχα χαλκὸς Ὀλὶ φξέφος, σρξεἰὲ και εξ 
Α βασις:ὦ πέχϑ», πϑθύμιοιτος ὠκυτέραι. 

ΑΙΛΚΆΑΊΙΟΥ. 

Ο ὧον ὁρὴς ὼὠ ὦ ξῷῴε Φ χάλκεον εἰκόνι λῆμα 

Κι λφτομαχου, Οίαν ἑ λας, ἐσειδὲ βίαν: 
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Δ ρτί ΟΝ αἱματόεντα χεροῖν ὠπελύετο πυγμαξ 

Ἑ ντεαι χσὴ ργῶ γατο πα κρᾳτίῳ. 

Τ ὁ ποίτον σέκ ἐκόνιοσεν ἐπωμίδευε δια παλαΐσαε, 

Α πῆὼς Οιυς τοικοσοις ἰσθμόχ εἷλε πόνοις. 

Μ οιεῶος σ᾽ ἑγλαύῶν τόσ) ἔχ γέξαε. ἑπῆαπυλοι δὲ 
Θ ἡξαρκαὶ γϑμέτωρ ἐφέφεθ᾽ ἑριμμοχρ της. 

ΤΡΩΙΛΟΥ͂ »φαμμκα τῖχού. 

“Εἰκων, τίς σ᾽ αὐέγηκε,τίνος γαφαν, ἢ τίνι, λέξον. 
5 Αγτὶ παλωισμιοσξέψης δῆκε λυρῶνγι πόλις, 

Αδυλον. 

Τ᾿ αὐτίω δὐσεξίᾳῳ βυζαντιαὲ εἰκόνα ῥω μὴ 

Π' οὃς διοσοῆς ἑτέραις, εἵνεκεν ἑπταυσεεύης. 

Οὐ "ὃ δγ᾿ ἀμφήραςον ἑλων ἐξέψατο γίκην, 

Αλλὰ πολὺ κρφτεων ποοσὶ χαὶ ζω ορέγ. 

Τ οιὥεκεν αὐτί(ίων ἔ'οαν ἔσξζεσεν:δλλα χαὶ αὐτί 

Δήμου πἰοὺ πδοτέρζευ πιεεῦσε δύχοςαι σίζευ.. 

ΕΙΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΒΆΑΚΧΩΝ, 

κὺὸ γὺ 
ΠΑΥΛΟΥ͂ σιλεγτίαρίου εἰς βακχίω 

ω βυζαγπίῳ. 

Ε κφρονα τ΄ βακιχζωυ οὐχ ἡ φύσις δον ἡ τέχνη 
Θ ἡκα",χαὶ μιανιζωυ ἐϊκατέμιξε λίθῳ. 

Εἰς Ὁ ἀὐύζ'. 

Ι οετε Τ' βάκιχζων, μὴ λαὶνέη αὖ ἐ οὖσαι, 
Ο ὑδὲὰν- αἰπόρ)ευϑμη, γηὸν τι ζσ Ἐκ ωροφύγῳ. 

ΑΤΑΘΙΟΥ͂ οολαεικο εἰς Ὁ αἰ. 

Ο ὕπω ἔχιςα νϑρξν πεῖχᾶ κύμζαλα χερσὶ ἱτναῖξαι, 

Β  αἰοχίω αἰδουϑιζω φήσειτο λαοτύπος. 

Οὕτω "ὸ «σδονένθι κεν" ἔοικε δὲ τῶ το βοώσν, 

Ε ξιτε,καὶ παταγῶ, μυδενὸς ἱξα νϑρου. 

ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ͂. 

“Τ ἰς ἅδε; ἐβακχα. "τίς δέμιν ξέσε, 'σχόπας." 

“Τίς σὴ ὀξέμιηνε, βακιχος, ἢ σχόπας; σχϑπτξ. 
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ΓΤ ΛΑΥΚΟΥ αἰϑζοϑαίου. 
Α βαάκχα,πϑία αϑιρ,οὐγεψύγωσε σἹ᾽ ὁ [λύπας 
Τ ὃ λίθον" αὐ, ϑούσκᾳ ογ ὡς βρομιαζο ουϑρα. 

Ὡ, σκοπᾶ εἰ ϑκοποιος ἐ μιήσοετο μήσατο τέχνα. 
Θ αὔμα χιριϑῃροφόνον͵ ϑυεδα. μϑήνομϑβαν. 

ΓΛΑΥΚΟΥ͂. 

Η βώκχη κρογίδζω σεώτυρον ϑετο"εἰς δὲ χορείαν 

Θ ρωσχά ̓ ϑήνόνϑρος, ὡς βεομιαζόνϑρος. 

ΕΙΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΒΑΣΙΛΈΩΝ, 

ΚΡΙΝΑΤΟΡΟΥ εἰς εἰκόνα νέρωνος. 
Α νϑλίαι,δύσιες, κόσχκου μίπεα, ὃ ταὶ νέρωνος 

Εργα, δε’ αἰμιφοτέρων ἵχετο γῆς πὑρώτων. 

Η λιος , Ἐῤρεϑυίξο αἰιων “ὑπὸ χερσὶ δὰ μεῖσαιν 

Κ εἰνου,γομδυίζως “ἢ εἶχε ̓υτερχόρϑμος. 
Δ ιοὺδν αἰ4δέοαϑω πολέμου χρ ἁτος" οἰ δὲν Ὄραξης, 

᾿ Κὶ αἱ ῥζωδος, δούλοις ἐϑγέσι πινύνϑυοι. 

Εἰς ςξήλξο ἀλρας βασιχόέως εὖ τω 

παυδ)ίμῳ. 
Τ᾽ αὗτα σοι ὦ Ἰβασιλεῦ μνδνκῖε δῶρᾳ κϑμίζᾳ, 

Σ ἧς ῥώμης γμέτης χαὴ παὶς θὐςαῖτος, 

ΠῚ ὥλον τοῦ γίκης,νίχην ΤῸΝ εἰ ψ 

Κααϊ σέ ἐ μετέωυεμίῳ πώλῳ ἐφεζόι 

Υψεὶ ἰουκηνιανὲ τεὸν χρῦτος Ὁ “ϑονὶ “᾽. εἰὰ 
Δ ἐσχκὸς ἔχοι μήδῶν. χαὶ σκὺ γέων πασξλμαίχοις. 

Εἰς Ὁ αὐζ.. 

ΠῚ ὥλον ὁμοῦ δὶ αἴακία, καὶ ὀλλυμδῥξωυ βαθυλῶνά, 
Ν ἀγκὸς στὸ σκύλων ἔπλα σεν αἰοσυείων. 

Ἑ ς1 σγ᾽ ἰουφινιάγὸ ὃν αὐτολίης ζυγὸν Ἑλκῶν 
Ξῆνσοὶ ἰουλιανὸς εἴϑπυρα μμηδοφόνον. 

Εἰς φήλζευ τῷ αὐτῷ ον τωΐ λιμϑρι. 

Ὑϑτο τ᾿ αἰγια λοῖσιν ἐγὼ ϑεόδωρος ὕπεεχος 
Σ τῆσαι φαφὼ ἄγαλμα ἰουςίνῳ βασιλλι, 

Ο φραᾳ οὖ λιυϑϑέοσιν ἑζωὺ πετάσῴε γαλζωμων: 
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«Εν εἰσοδὸν τῇ μϑ ἱερείας: 

εὖ οὔτονἰουφημιανὸς ἐγακλέα. δείματο γῶ ρον, 

᾿ Υ δατι χοὶ. γα] κάλλος ὀχικρεμαίσας. 
᾿Αδυλον." 

Κ οἴρανοι, ὑμετέρζων Σγρετέω γισίργορ, τε τσὴ ἔργα 
Α ὑδησῳ γόνος αὐὲν,ἕως πόλος ἰφέροις ἕλκη. Ϊ 

᾿ Εἰς σήλζωυ λεοδέσίου βασιλέως. Ὑ 

Ἑ κῦορες αὐτολίηϑε φαεστφοροςὕλιος ἀλλος, Ἶ 

Θ δέσιε ϑνυτοῖσι πόλου μέσον, ἡπτίόθυ με, ; 

Ὁ κξανὸν χορ" οὶ ποοῦὶν ἔχων μετ᾽ ἀπείρονα “γοῦαν, 
ΠῚ αὐτοῦεν αὐ ἰλήφς κεχορυθωϑρος, ὦ [λαὸν ἵπαιν 

Ῥ γ᾽δίως μεγαάθυμε χαὶ ἐοσύνϑμον κα τερύκών, ) 

Κόμιαδὸς φράτηγϑθ βυζανπίου Θ᾽ πἰξιξέητο τῷ 

βυ ζῶντος ἄγαλμα, χτ᾿ Ἢ Τ κα λουμϑέζω βα- 

σιλικήν αὐέϑηκεν, χτχξάνίας ὅτω, 
Ὑ ὦ κρατερὸν ύζαντα καὶ ἱμκερτέω φιδούλφαν 

Ἑ ἐν ἑνὶ κοσμιηήσεις αὐ )ετοκαλλιάδυς. 

Εἰς  ἐνξ΄. : 

Ἱ μερτὴ φιδαιλῴα δαί μῶν βυζαντοςἐτυηϑέω, 
Εἰμὲ δὲ βουπάλεως δῶρον ἀἰεθλοσξοοης. 

Εἰς Εἰὐκένα πεισιςράτου. 

Τ᾽ εἰς, μεπτυρουνήσεντα ζοσοέυτακις ἐϊξεδίωξε 

Δ ἥμως ἐρεηϑειδῶν, καὶ ποὶς ἐπηγοΐγετα, 
Τ ὧν μέγαν ον βουλή πεισίφραιτοι, ὃς τὸν ομεῆρϑν ἡ 
Η «βρϑισοι, σσσοροίδέω Ὁ ρὶν ἰφδόνϑυον. 

Η μέτερος δ ἐχεῖνος δγρύσεος ὡὦ πολιήτης, 

Ε ἰεὖρ ἀ ϑζοϑεῖοι σμύρναν αὐπτωκίσαιυϑι. 

ΑΣΚΑΗΕΓ͵ΆΔΟΥ, οἱ δὲ, ΠΟΣΕΙΔΙΡΡΟΥ, 

Εἰςεὶ εἰκόνα βερενίκης. 

Κι ριδὸς ὡσ)᾽ εἰκών" φέρ᾽ ἰδίαι μή ἡ βερενίχαζ. ᾿ 
Δ, ιςαϊζω ποτέραν φῇ τίς ὁμιοιοτέραν. 

ΤΈΜΙΝΟΥ. 

οὗ ὑτοςο ἡ χεχροτείδοισι βωριες λίλοργεῆρεὶ κεῖκαι 

ΖΞ δνε,φιλιπισείηρ σύμιθολον ζωθορέης, ̓ 
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Υ ζοἰζων εδραϑῶγὰ, χαὶ αἰἴκώλου σαλαξζίος 

Ε β)ανμακηδονίοις ἔϊχεσι κεκλίμδδα. 

Οὐδ γιοῦ νέκυας δομαϑθες: αὐτὰρ ἔγωγε 
Κα "ζωοῖς ἔ ἔσο! χαὶ φϑινϑροισι βαρις. 

Αδυλον. 

Ζ ἑωῶνα «ὐολίαρχος ἰουλιάγος βασιλῆα, 
2 ζιώωνγος μβοκοιτὶν ἰουλιανὸς “δριαϊ δέω. 

Αδυλνν. 

Οἷχον αἰαἕ ἐλικῶνος αἰὐν(ξησαιντοι γον σοὺς 

Κ' υδϑαιλίμοις κα μα τοισιν ἰουλιαγοι πολιάρχου, 

Π ερικδὺ πσδόπαροιϑ δὸ μων πα γούσεος ἐ' ἐςπ. 

Α δυλον. 

Κὶ ὑδὸς ἰουλιαγο πϑλμα οἴδεμιον,ος (Τ᾽ κόσμον 

Πιιερίδων χευσεζευ ςῆσεν αἰαςασιζω. 

Εἰς εἰκόνα ἰους!νιαρο βασιλέωφ. 

Α λλὸν αἷῶρ γίχᾳς οὐγαρηφορον ἔγδοϑι σεσὼν 

Ὁ «ϑρασὺς αὐφήσᾳ εἶδος αἰακίι τύπον, 

Α λλον οἰχειρεχήμιαις αἰδα λῶν ςρατὺς ἔκῆοθεν ἰς ἰφρο! υ, 

Κ εἰρας ἐκ κεφαλῆς βοφρυχοναὐτα λέν. 

Τὸν ἡ ̓ ἷῶ ϑυνομίας ἐδιϑηλέος οὐ»θοίδὲ τῶτον 

Εξ ὑπαπυ μμίπτης φῆσεν αὐα σα, πόλις. 

Ἑ μιπεδὸς ἄλλα ὑϑροις βυζαντίας ἀφῴορε ῥωμά, ̓ 

Θῴυν ἰουςηγιαγοί καίρεος οἰκειψαμϑβα. 

Αδιυλον. 

᾿Ο ὕτος ὃ χοσχκύσοις ὑπεύτευν «ϑρόνον, τὸν τεισέσνχον 

Κ αἱ πατέρᾳ βασιλῆες ἐὸν κα λέσοιντο μέγιφοι, 

δι ρύσεος ἔφηχεν αὐρηλιαγὸς" Ὁ δὲ ἔρον Ὰ 

Τ ἃς βουλῆς, ἧς αὐτὸς ἑκὼν κατέπαυσεν αἰΐας. 
: Αδυλον εἰς Φώχοντα. 

Μίξον κειλεχίῃ βαιὸν φύζον, ὑῆιναν, αὐτὴ 

Β ομερήδασα, μέλιοσαι χϑρύοσεται ὀξέϊ χε, τῳ. 

Ου ,γοὰ ἄτερ μίς!γ» εἰϑύνοται ἵστῶος αἰγώσωρ, 

Ο ὑδὲ σε ἀν» ὑληπείθεται α᾽ δρὶ νομϊ 

Πρὺ χα ἢ ἐφιγδούποιο καλαέροπος ἦχον ἄκϑυσε. 

Ὧ. τὲ 
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ΑἸ πλ ΟΩ: 

2 ζωὶ χαὶ Οὀἰπονλῶνι καὶ ρει τέκψον α)ακΊων 

Ε ἴκελον, δὐκΊαϑη μυγτέρος δὺ τοκίν, 
Τ' αἰτα ποι ἐκ μοιρέων βασιληϊα,τερτα τέλφα 

Η λϑυν,ἐποιήϑης σ᾽ ἔροον ἀοιδὸπόλων. 
Ζ ξις σκῆτήρον βασίλῴφον, ξῆρης δόρυ,κα δλοσεί" ζω ἢ 
ᾧ οἵδος ἔχφ αὐῇροὶ σοὶ σγ᾽ αἰ,ϑρώα πλώτα κότα. 

ΣΥΝΈΣΙΟΥ φιλοσύφου. 

Οἱ τούς τυνδαιρίδοι,κοίςρ," λέγη, πολυδοῦχῆς. 
Εἰς οἶχον Θφιας.. ἐγ: 

Α ὐσθνίων δέασοιναν ἰουλιάγος πολιοῦογος 

Ως (φίης μεφὴν αὔϑετο τίω (φίζω. 

Εἰς ἰους!νιαγο ςήλζω. 

Τςἧνον χτὶ χϑέος τὸν δεασυπίων, 

Τῳλιανὸς ὕχχος ὡς θθεργέτην. 

ΕΙΣ ΕΙΚΟΝΑΣ γωυαιϑ, χεῷ ες 
πΑΥΛΟΥ͂ σιλεντίαρίς εἰς εἰκόνα ἡεοδωριάδὸς. 

Ομματα μϑὺ κούρης μόλις ἡ γεαφὶς,οὐτε Ὁ χαύτην 

Οὐτεσέλας χροὸς ἄκρον ὠπεπλάσατο. 

Ἑ ἰπὶς εὑ μαρυχάν δορίατοι φαεϑοντίδα, γράψαι, 

Μμ αριμοιρυγῶο γραψῳ χαὶ θεοδωσλοίδος. 

Εἰς πίω αὐτίω. 

Β ἄσκανος ἡ γραφίς ἐοσι, καὶ εἰσοοϑωσι μεηγοιρᾷ, 
Χ ρύσεα χεχρυφαλοις βοςρυχα χρυψα μϑρη. 

Εἰ ογ ὑπάτης κεφαλῆς ὑπάτην χάϑαν εἰχϑυι χεύϑοις,, 

Ο ὑδγ᾽ ὄχι τω λοιπῶ κουλλεὶ πίς!ν ἔχής. 

Π ὥσα »φαφὶς μορφῆσι )γαοἰζται δλλὰ στ μοιωύη 

Τ᾿ ἧς ϑεοδωρλαδὸς κλέψας ἐπ᾽ ἀἤλαΐας. 

ΣΥΝΈΣΤΙΟΥ Φιδλοσόφϑ εἰς εἰχϑνα “αν ἀδελφῆς. 

Τ᾿ ῆς γευσῆς εἰκὼν ἢ κυφωριδὸς ἢ φρατονγίκης. 
ΑΓΑΘΙΟΥ λδισιχϑύ. 

Μ αἰχλοὶς ἐ γὼ “μομῶν βυξύτινν ἔνδοθι ῥωμῆς, 

Ὡγη πίω. φιλίζω πᾶσι »96. ζονϑρη" 

Ἑ ἰμὲ δὲ καλλιρφη πολυδου ϑὸιλος, ζω « πο’ ἔρωτος 
Ο ἰφρηλεὶς ϑωμαξ τῆσδ, ἔδατο γρα φί ), ; 
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ἌΕΙΠΑ ΤΈΤΑΡΤΟΝ 16] 
Δ φκρες ὅοσον ἔχᾳ πόλον Ὁ φρεσίν. ἴσει δ αὐτῶ 

Κ γρῷ τήχολδρῳ, τύήχεται οἱ χρ οι δῖ. , 

ΑΝΑΚΡΈΟΝΤΟΣ. 

Η τὸν θύρσον ξχουσ᾽ ἑλικώγιαξ ἡ δὲ πὸ αὐτίω, 
ΞΖ αὐϑεπαση" [λαυχη δ᾽ ἡ ' χε δὼ ἐρχουϑρη. 

Εξὰὸ ὐὐῃ ρας, διωγύσῳ δὲ Φέρρεσι 

Καὶ ιοστν,χαὶ ςα Φυλζιο, πίονα χαὶ ὴ χίαἷ ΟΥ. 

Αδυλον. 

Θ δι᾿ εἰρετῶς μορφαν ὁ πίναΐ ἐἰχ4. ὅδ)ς δ᾽ γα ὕρον 

ΗΓ εὔξε, Ὁ σὴ ὡραῖον τὴς αἰγανοξλεῷα ἐδ. 

Σ αἡνοὶ κέν σ᾽ ἐσιδυῦσοι χαὶ οἰκεφύλαξ σκυλοίχαι να. 

Δ ἐκασοιναν μϑηαιϑέϑν οἰονϑρη πολορῆν. 

ἨΡΙΝΝΗΣ. 

Εξ εἷπαλαΐν χφραΐν ταδὲ γράμματα λῶςε Ὡρομη)εὦ 
Ἑ γτὴ, χαὶ αἰιϑρωποι τέω ὁ μα λοὶ (Θφίαν. 

Τ αὐτὸμ ο»εὦ ἐτύμως τὰν πόρον ὅςτῖς ἔγξαψο, 
ΑἸκ 
Αἰκ αὐγὰρμ ποτ ̓ἔϑηκ᾽ ἧς αἰγαϑαρχὶς ὁ ὁλφ. 

ἜΣ ΖΩΤΡΑΦΟΥΣ: ΚΑΙ ΑΓΑΛ 

μαΐουροριξ, χαὶ ) ἁπλως εἰχόγας, χεῦ εἶ 

Εἰς εἰκόνα ἀπτέλλου. 

Α ὑτὸς ἑαυτὸν εἰν εἰκόνι »ρώψω ρισος αἰπελλὴς. 

ΚΩΜΗΤΑ λολατροῦ ὦ αἰαζαρξῳ. 

Ν ωβθρὸς ἐ Ὁ ὁ τελέϑεσχον αἱ εἰπ᾿ ἰξύος ἐς πόδας ἀ ἀκχρῶς, 

Τ᾿ ἧς αρὶν αγεργείης δυιρον αἰ τεμεξόυϑρος, 
Ζ ωἣς χαὴ θανάτοιο μεταῖχ μίον͵ ἀϊδὲ γείτων, 
Μ ομεῦον αὐαπνείων,τἄλλα δὲ πούτα νέκυς: 

Αλλα Οφός με φίλισταος ὃν ον γφαφίδεοσι δοκευάς, 

Ζ ὠγρησε,κρυερδεὺ νοῦσον αἰκεοστήνϑρος. 
Ἁ ὅϑις σ᾽ αὐτῶνίνος, ἃ τὖρ παίρος, εἰν Δϑονὶ βαίνω, 

᾿ Καὶ ποσι πεζόλω͵ χαὶ ὅλος αοϑαῖνο (οί. 

Εἰς Ὁ τῷ ὀλυμιπίῳ διὸς ἄγαλμα. 

Η "οὸς ὅλθ᾽ Ὠχὶ γώ ἐξ οὐ δανού εἰκόνα δείξων, 

ᾧ εἰδια. ἢ σὺ τ΄ ἔξης τὸν 2εον ὀψρυϑυος. 

11. 11. 
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Ω μι ἰὸν τὰ τ 
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ΣΙ ΜΘ ΝΊΔΟΥ Εἰς τὸ οὐ ῥϑδιῷ χολϑοσον. 

Τὸ ὦ ῥόδῳ κολθοσο ὀκπτάκις δέκα, ; 

Δ ἀχῆς ς ἐποίᾳ πηχέων ὁ ὁ λίνδ! 94. 
Αδεασοτον. 

Αἶσαν τιμομείχου πλέον ἢ παΐξϑεὕρπασε τέχνα, 

Ὑ δὼ φυσιν.ὁ γράψας εἶδὲ σε εϑηνουῦμον, 

Κι Ἰσέῤνελυοσηῦη χε αὐέφα᾽ χαὶ τἀκεραφὰ 

Δ ἄκρυα ζις λύπης πϑρτας ἔμιξε πόνοις. 

ΑἸΜΙΛΙΑΝΟΥ. 

Ἰέχνας εἵνεκου σεῖο, καὶ ἁ ὁ λίς ἅδε βρυαζέ, 

Π [ φαξίτελες "λῦσον, σὴ πάλι χώ μαίσετει. 

Ν ἢ δγ᾽ δὴν καὶ γῆροις ἔτ᾽ ἀδραγές. διλλ ὁ πεδκτὴς 

Σ φλζωυοϊς κώμων, βασκαγός 41 λίθος. 

ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ. ᾿ 

Τφίων τίσ; εξ ἔγφανψα χοράνθτος Οὐκ ἔνι μῶμος. 

δ ἐρσίν, ἐπεὶ δυξας ἔργο πολυ ̓ πσδοφεέρά. 

Αδυλον- 

Οὐκ ἀδωὴς ἔγφαψε κίμιῶν ταδὲ" πτλυτὶ σ᾽ ἔχ. ἔβγω: 

ΠΟ Μ ὥμος , ὃν οὐσγ ἥρως δοηδοιλος ἐϊξέφυνμ. 
Αδὲέασστον. 

Α τέχϑα, τὸν ἔλεον οἰπώλεσεν' σρξεϊὲ οὐ αὐτὰ 
Μ ανῦσοι δειματαιν το πόρε τὸῤ κεφόραι, 

Αϑηδον. 

Μ ικροικουτέραν τὸ τοῦ βύτειω ζὶς ῥακείδῳῃ 

ἐ «ξραπατηδεὶς τῇ γία Μ γρωμάν 

ΕΙΣ ΑΓΑΛΜΑΤᾺ ἐὉ8 χὰ ζὰ 
τς τίωδ μιύρῶνος βοιῶ.. 

Β οἶδ] ἐν εἰμι μιύρῶγος, ἘχῚ φξήλξωυ ἘΠ: αἰακειμβ! 

Β ουχόλε, κεντήστες εἰς αἰγλζευ μ᾽ ἄπαγε. 
Εἰς Ὁ ἐὐ'. 

Ἰ ίσῆε μυρῶν με Ὁ βοίδγον εὐὐζοωυθοὶ αὐρὰ βωριοῖρ 

Ἐδρυσοικ; Οὔ, ἐθελάς εἰσαγένϑυ μὔϑρον; 

ΑΝΑΈΒΕΘΝ ΤΟΣ εἰς 5 ἐδ. 

Β ουχόλε ταν νάγμαν πόῤῥω νέμε, μὴ Ὁ μευρῶνος 

Β  οἰδῥον ὡς Ἐιμιπγοιον βοισὶ σεῤυεξελοίσης. 

) 
- δ, 

«ὐὩρ - ὅ,τ νύ πκιν σι δ 
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Τοῦ αἰστο εἰ εἰς ὃ αὐ. 

Β οἴδ]ον κα 9 χραίοις πετύπτω νϑβον, δ᾿ αἰ πὸ γήρως 

Χ ἀηχαυλαν, σφε τέρη «ψεύσουτο οὶ δὰ μυυρῶν. 

ἘΥΗ ΝΟΥ͂ εἰς Ὁ ἀὐρ', 

Η Ὁ δέρας χώλχειον ὅλον βοὶ τσ) θπίκειται 
Ε κΊοϑεν,ἢ ψυγδωὼ ἔγδὸν ὁ ἈΡΑ ΚΙ ἔχή. 

Το ἐστῷ εἰ εἰρῖ9 

Α ὑπς ἐρᾷ τὰ ταῦγα, πϑτο μύρων, ΒΕΕΗΕ ζυτὸμ 

Τ αὐ δείμοιλιν τας σγ᾽ εἰκον ̓ αὐεπλασαμιζωυ. 

ΛΕΩΝΊΔΟΥ εἰς Ὁ ἐνῷ, 
Ο ὑκ ἔπλασεν με μυύρων,ἐκψευσατο" βοσχομϑμαν ἢ 

Ἑ ξάγνας ἐλᾷάσας,δῆσε βαΐσῳ λιϑια. 

ΑΝΤΙΡΑΎΥΡΟΥ σιδανίου εἰς Ὁ αὐζ'΄. 

Εἰ μή μου ποτὶ τὰ δὲ μυύρῶν πόδευς ὕρμοσε πέτζα, 

Αλαις αὖ νεμόμιαν βοισὶν ὁμο δαιμαλις. 

"Τοῦ εἰντῷ εἰς Ὁ αὐζ΄. 

Μ ὅδε τί μοι λαονεοσι πσδεσέρχεαι; ἰτῆε ἢ μιυκῶ; 

Α τέχνα μαζοῖς Οἕκ ἐνέθηκε γαΐλαᾳ. 

Εἰς Ὁ ὐζ'. 
Ταὺ δείμαλιν βουφορῷ ἐπ έρχεο, μοῦ ἀπόμϑυεν 

ΣΝ υρίσδης' μαφῳ Ὁ πορτίν "κα Ἐκ δέχεται. 

Εἰς ἀδο.. 

Α μόλίξος κατέχή με καὶ ται ὡ ὁ λίδος' εἵνεκῳ δῆ αὖ σε 

Τ᾿ λαςα μύρων λωτὸν χα! «βίον ἐδρεπομάμ. 

Εἰς Ὁ εἰ. 
Ἁ δωώμαλις (ϑυκέω)͵ υμυυχ σεται" ζεῦ δὲ δι6οι δέμυν, 

Χ ὀηκϑό ὃ μυϊνοέων, αἰτίος, οὐχὶ μυρῶν. 

ΑἸ ΠΥ ΠΑ ΎΡΟΥ εἰς Ὁ ὐο. 

Ἁ δα μαιλιε(ϑοκέω)͵ μυυχήσεται. ἦρι ο ὁ περμυηλκιᾺ 

Οὐχὶ μόνος, πλιύῃφς ἔμπγοα χαὶ σὺ μυύρῶν. 

αμην εἰς Ὁ ἀὐζ. 
Β οιεῦ ἰδίαν ποτὲ βοισὶ μιύρων μιρθεῖσαν ἐρδυνα" 

Εὖ 3 ὑρε μόλις σὴ᾽ αὐτίωὺ ΩΣ βόας ὀξθ σας. 

ΤΡΕΕΟΝΝ 



204 ἈΑΝΘΟΌΛ. ΔΙΆ δ. ἘΠΊΤΓΡ, 

Αδευιλον εἰς Ὁ δ΄. 

Α βοϊῖζ  τίκτουσ᾽ “ξἰπὸ γα ςέρος ἔπλασε τὰν βοιωῦ" 
Α δὲ μιυμῶνγος χὲρ οὐ πρλάσεν, δλλ᾽ ἔτεκεν. 

Αδόηρδον εἰς Ὁ ὠΐῷ. 
Κι αἱ χαλκῆ πῆρ ἐοῦσαι Ἀρίλησεν οὖ ἡ κεροιὴ βοῖξ» 

ΕἾΤ οἱ αὐλά ἴχνα μυύρων ἔνδον ἐτεχνασοιτο. 

ΑΝΤΙΡΑΤΡΟΥ εἰς Ὁ αὔθ, 
ΤΠ γκῆον μοι τὶς ἄροτρον ὅχ᾽ αὐχένι τοὺ ζυγά ϑέοϑω, 

Ἑ ἵγεχᾳ. »ὺ τέχνης σεῖο μύρων Θγρίσω. 

ΔΗΜΉΤΡΤΙΟΥ τῷ βιθῦγοί εἰς Ὁ αὐ. 
Ην μ' ἐσίδη, μύορος, μυυχήσεται "ζῶ δὲ γε ζϑδ 695, 
Β ἡσεται" ζὼ δὲνομεεις, εἰς ἀγδζω ἐλάσή. 

Τού ἰντῦ εἰς Ὁ ἐδς!. 

Ω δὲ μύρων μ' ἔφησε Ὁ βοίδογ' οἱ δὲ νομιῆες 

τς Βαἰλλοισί με λίθοις εἷς ἔἰπολάπορϑμον. 

ΜΑΡΚΟΥ Ξἰργωταρίου εἰς Φ ἐΐο. 

Β οὐχόλον ζῶ ἐσίδης τὸν ἐμϑν ξένε, ταῦτ᾽ ἔπος αὐτῷ 

Εἰπὸν, ὅθ᾽ ὁ πλαάςης ὧδε μ᾽ ἔδησε μύρων. 

Τοῦ εὐτῷ εἰς Ὁ αὐζ΄. 

Ὑ αὐ βὲν τανογ᾽ ὁ μυυρῶν ξῴν᾽ ἐσλασεν, ζεῦ ὅδὲ μύογος ἱ 
ὍΣΣ ζῶσαν σούνᾳ μεγτέραι δερχθμϑμος. 

ΔΙΟΚΡΙΔΟΣ εἰς Ὁ αὐ. 

Τ αὖρε μεύτζου Ἐχὶ πόρτιν ἐπτείγεωι ἔς] "ὃ ἀἰπγοῖς: 

Αλλώ σ᾽ ὁ βουπλάςας ὀδξωπατησε μύρων. 

Εἰς δ᾽ ἀδζ.. 

»Σ 4 0 μερῶν δὰ μοϊλφιχρακοπϑθανε μέσος ϑηαϑεὶς,. 

Καὶ γαΐλαᾳ πιςξεῖων γχαλχϑν ἔσωϑεν ἔχφ. , 

Εἰς Ὁ αὐδ΄. 

ᾧ εὐό μυρὼν πάσας ἐκ ἐφϑοισοις θα σε γώλχός,. 

᾿Πεὶν ψυχζω) βαλέφ, ἔφϑασε πηγνύυϑρμος.. 

Εἰς δὶ ἀὐζ'. 

Χ ὀηχείΐζωω τύφῦφς δὰ μαιλιν᾽ μέγα σ᾽ ἤπαφε τέλη 

Β ουχόλε; του ψυχέω ὅ προοσέθηχε μύρων, 



ΟΠ ΒΙΒΆ, ΤΈΤΑΡΤΟΝ "Ἐν 

ὧξ ἸΟΥΛΤΑΝΟΥῪ Ὄπ ὑπόρλων εἰς ὃ ἐς. 

Π ἐμπν τίωδὲ ἐδύγῶμς ἰδὼ ,ταλα πῦτο βοήσφς, 

ΓΕ] Φύσις ἀπνγοὸς ὅην," ἔιπνοος ἔπλετο τέχνη. 

Ἰούευτν Εἰς Ὁ ἀνζ΄. 
Β οὐχϑλε, ποῖ τσ όϑεῷν μὲ βιαζραμἴχεο νύ γύοσων. 
Οὐ δῷ μοι τέχνη χαὶ τόρ ἔδωχεν ἔχψν. 

Τοδαυτε Εἰς Φ ἐΐ. 

Η χαλκὸν ζώωσε μύρων ον (Ἔφὸς ἢ ᾿ ταγχα πύρτὶν 

Χ αἴλκωσε »ζωων ἐξ ἀὐδίας ἐ ἐρύσες. 

Τούδεανσε Εἰς ὃ αὐζ'. 

Πλάᾶςα μμιυρὼν,σέο πῦρτὶν ὁδυιπύρος ἤλϑεν ἐλάσσων: 

δὲς ἀγκϑύ δὲ “ψαύσεις,φωρ κενὸς ἐξεφα)η. 

Το ἐὐτῷ εἰς Ὁ ἀὐῷ,. 

Ἑ ἰσορόων μιε λέων χαήν εὖ πόμα “χερσισγ αἰείρᾷ 
Τ 4οπόνος ζϑίλξυ, αἰγρϑνόμος χορεούζων. 

Τοῦ αὐτο εἰς Φ ἐδ" 
Τ᾿ λῆϑι μορῶν, τέχϑη σεβιαζεταρἀ ἄππνοον ἔργϑν. 
Ἐκ φύσεως τέχνη" ὃ ̓γὸ Φυύσιν δΐρετο τέχνη. 

Τ οὐ αυτῳ Εἰς ὃ ἀὐδ'. 

Ἐν βὰ τᾶ γ᾽ ἐμαΐχοντος φύσις τσὶ πότνια τέχνα" 

Α μφοτέραις δὲ μύρων Ἶσον ὑπαοσε  γέξαι. 

Δ ερκϑιδύοις κϑὺ γδιΦύσιος χρρίηος ὕρπασε τέχνα" 

Αὐ ὑταρ ἐφαπήομδροις͵, καὶ φύσις 64] φυσις. 

Το τ Εἰς Φ ἐἰὐδο. 

Η παφε καὶ σὲ μύωπι μευρῶν, ὁτὶ κέΐξον ἐρείδῳς 
τ Αδυβδῖ, χαλιοτύποις αὐτὶ τύποιο βούς. 

Οὐνέωεσις δὲ μύωπι τ γὸ τὸ τῦσον, εἴγε ς ἡ ὐὐοες 
ΠΟ φϑαλμοιξνομέων ἡβρόπευσε μκύρῶν; 

ΤΕΜΙΝΟΥ Εἰς ὐζ!. 
ἭἬἭ βάσις ἡ κατέχουσαι Θ᾽ βοίδγον, ὃ πεπέδο ται" 

Ην ἀἰφεὴν ζωύτις,Φ βύξεται εἷς ἄγω. 

Μ υκῶται δ ὁ ὃ χαλχϑς' τὰ ὡς ἔμιπνο οἕόω ὃ τεχεΐτης 

Θ ἡκατο. κἀν ζθόξης ἄλλον, ἴσως Ἔβρόσῃ, 

11, 111. 
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Τοῦ αὐτῦ εἰς ὃ αὐζ'. 
Χ ἀλκεος ἧς, Ἐλὶ σοὶ δὲ γεωτόμος εἷλκεν “δ᾽ροξον,. 
Κ 4! ἐζσρδεσμα φέρων ψευδουδύᾳ. δαμαλφ' 

Α)λὰ μυῶν τέχνα παγυπείφοχος, ὅόσε δὲ ἔργων. 

Ε μπγοον ὡς τίνα, βοιωῶ ἐργοίτίν εἰργαίσευτο. 

ΦΙΛΙΓΡΠ οΥ μαικεδονος εἰς ΩΝ ἐφ. 

Α πτορέ μου πέγοντος ὦ γεωπόνε 

ΛΔ ἐπτιδυα χα σίδαι ρον αὐλακεργαίτέω. 

Χ ληχϑν Ὁ ἀρ" οὐκ ἐΐρκωσε μύρων, 

Τ ένα σὴ ̓φξοπόνσεν ὅψιν ὄμαπγοον, 
(ΟΣ πολλάκις με καϊπομκυκάοϑαι ϑέλῳ" 

Εἰς ἔργα σδγ οὔκ εἴασε, ασολσϑδυσοις  αἷσφ-.. 

Τού τῷ εἰς ἵπτον. 
1ογ ὡς ὁ πῶλος χαλκοδουδεύλῳ τέχνῃ 
Κ ορωγιῶῦν ἕ ἐςφήχε. δὴ “υ ἊΣ βλέπων 

ἽΣ αυχενίζι, χαὶ ἢ διζενεκφμδῥας. 

Κ ορυφῆς ἐλείρας ὅρλωχεν ἐς δρόμων. 

ΤᾺ, ὀχέω, χαλινοῖς εἶτίς ζεδιοςρόφος 

Ε γαρμόσ γόισι, καἰπιχεντξησή, 

Ο σὸς πόνος λυσιπεῦε χαὶ Ὁ» ἐλπίδους 

Τ᾿ ἀχ᾿ ὧκ δραμεῖται.τῇ τέχνη “ὃ ἐμπνέ. 

Εἰς τὸν κουλυδώνιον καίωρον. 

Χ αἰλκχεος λλ᾽ ἀνςϑρησον ὅσον ϑράσος ἤγυσε κοίωρε 

Οπλαςας, ἔμαπνοιοο δε. τυπωσαμϑιυος, 

Χαὶ αὐταῖς αὐχενίοις πεφολχότα,ϑύητον ὀδόντα. 

Β ρύχονται, [λζωύαις φρικτὸν ἱέντο σέλας, 

Α φρῷ χείλεα πόρτα δεδοῦ μὗμα. οὐ ἔτι λείμερος.- ᾿ 

Εἰ λογαίδο ςρατίζωυ ὠλεσεν ἡμιϑέων.. 

Αδυλον. 

Τ ὀμωράσιῇ φύλοικος μακραὶ ξποτῆλε Φυλαξανος 
Τ᾿ οἷος ἐων ὃν ὁράς ὦ πὴ ἐμ’ ἐρχόνϑρε, , 

ΣΣ υκινος, αὶ ῥίνη πεπονη νδῥος, οὐ σὴ στο μίλτου, 
Α λλ᾿ δισπὸ πουνϑμικῆς δ μαϑοις ξρίδος, : 
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Αγ) φος" γέλοιον μκετοὶ ογ᾿ δὺ κλνεῖοες πεεφύλοιξο 

Σ ἐνεοϑαι, μὴ ὁ (ὥρδόνιον γελοίσης. 6ῸΟ- 

ΠΠΠΙΚΌΝΑΣ ΑΡΧΑΙΩΝ 
χαὶ ἡρώων τἰνών, 

ἐκ 
ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ εἰςσδομ θα. 

Τ ἐχρης πυρσὸν ὕπαοσοι Φερέσξιον, ὧν δ᾽ ἀρα τέχνης 

Κι αἰ πυρὸς, δονιήκτου πήμοιπος ὑΜιν ἔχω. 

Η μερόπων ἀἰγόϑριςον οἰεὶ γῆυος, εἴγε πσδϑμ τες 
Α γτ᾽ δυεργεσιης (θ᾽ «ἰ «σὸ χαλκχοτύπων. 

Τού αὐτῷ εἰς τὸν αὐτόν. 

Χ δηχϑν »ϑόκα λέεσκεν ἀτειρέα βίξλος ὁμκεήρϑυ, 
Αλάμῳ ὁ πλάςης δεῖ ξεν ἐλεΐχοκϑρῥζω. 

Δεῦρ᾽ ἸδῈ γὸ φεγαΐχοντα Ὡρομϑεα; δοδρ᾽ Ἰδὲ χαλκο 

Τ 4φροκϑρου «ὐλα ΐχνων οχ μμιυχάτων ὀδυωθας. 

Η ρακλὲς γεμεέσησον᾽ ἐπεὶ κα; σεῖο φαρέτρζυ 

1 ἀπετίονίδυς ἀλορς ἀπαωυςον ἔχ. 

ΓΑΛΛΟΥ εἰς τανταλον. 
Ο ὗτς ὃ ωρὶν μακαρέοσι στευέςιος, (ὅν ὁ γηδυωὺ 

Π ολλαχι γεκαρέου πλησώκϑρμος πύματος, 

ΜΙ κῦ λιξαδὸς ϑνητὴς ἱμείρετοη ἡ Φθονερὴ δὲ 

Κ ρᾷσις ἀεὶ χείλάς ὅ48) ταππεινοτέρη. 

Π δ ε,λέγᾳ Ὁ τύρδι μα, καὶ ὄργια μιαλϑοινε σιγὴς. 
Ο ἑΓλώοση σδόπετεις ταῦτα κολαζόμεθαι. 

Εἰς ἄγαλμα ἱὰ ρἀρορνέοις νηπίου ὄντος ἔτί, ὁ 
χερσὶ θλίζονος δραχονζας δυο. 

Θ᾽ λῖξε δρακοντείοις αἷξ εμιήκεας ὈΘΘαίκε χεῖρας 

᾿Ή ρᾷκλες, δοικέτων αἱ [γιξαϑεῖς Φαρυγας. 

ἰδ ξέτ᾽ γηπιαυχοιο, χόλον ζυλήμονος ἡρὴς ὰ 

Α μυπαωσον, μη θεῖν γνῶϑι χαὶ ἐν βρέφεος.᾽ 
Οὐ Ὁ σι Χρητύρ χαλκήλαιτος, στ λέζητες, 

ΑΝ ὁδὸς εἰς αὐλέω ζζωὸς,ἐπαθλον ἔφυ. 
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Εἰς του δώδεκα ἀβλοις τῷ ἡ εαικλιέοες. 

Δ ῴρκεο μευ φαζμορϑε πους διοφιρχες αγῶνας, 
Ο ἐς τλαὲ αἰϑαιναίπτων οἷκν ὄλυμᾷο, ἔφης. 

᾽ν ἡρυονζευ,μλυταὶ μῆλα, μέγαν “πόνον αὐγείασ, 

Π' ὥλοις, ἱπαολὺτίων »πουλυκαίρίωυ ΟΥ ὄφιν, 

Κ άφρον λωυὐκήηεανγάοις χύνα,γηραι νεμεείγις,, 

Ο ἰωνοῦς "καῦφον, μοὐγαλίξο ὁ ἔλαφον. 

Ν εὦ δὲ χαπ᾽ ἀχρᾳ πόληος Ὄπορϑητοιο βεξηκὼς 

Γ' εργα μίης, μεγαίλοις ῥύεο τὴ λεφίδεις. 
Αϑυλον εἰς Ὁ αὐζ΄. 

Πρῶτα μϑρ, οὖν νᾶ μείη βεκαρὸὼν κατέπεφνε λέοντα" 

Δ δύτερον, εἰν Χέρνη πολυαὀχένον ὦλεσεν ὕδρξω" 

ὙΤ ὁ τοί αὖτ᾽ ἔχε Ους, ἐρῦ μόρϑιον ἔκανε κα ρον" 

Χ ρυσύκερων “γ᾽ ἔλαφον  (ὐτ' ἤγφθυσε, τέταρτον" ᾿ 

Γ ἐμυτόον σὺ, ὀρνιθοις ςυμφυλίδας ἐϊεδίωξεν' ἱ 

Ε κίον. αἱ μαζοιίδος χάμισε ζωφῆφρα ᾧαφνὸν:. . Ϊ 

Ε Ὁ δὸμμον ἀἰγείου πολλίωδ; χόζρον ὀξεκαῖθηρεν' ' 

Ο γδδον,οκ, οκ κρητὴν δὲ πυείπνοον ἤλασεζαζρον' Ι 

Ἑ ἰνατον, εἰν εϑρήκης δϑιιήδεος ὑγα ἵ' Ἱχασοϊο" ἥ 

Γ ἡρυύνου, δέκατον, δας ἤγανυ ἀξ ἐ ἐρυκίης: 

Κ ὠξερον,ἑνδέκατον, κύν᾽ αὐήγαννυ ἐξ αἴϑαο' 

Δ δέκατον σ᾽ ἐχόμεέοσεν ἐς ἑλλαδα γρυσεα μλα 
Το τεισκαιδέκωτον,ζοιον λυνγφϑν ἔσγεν ἀεθλον, 

Μ οἰκνογυτχὲ πεντήκοντα ξιουελέξα,» κεύραης. 

Φιλιπποὺ Εἰς αὐ. 

Ὁ λδεσα τὸν νὲ μέας ϑγρ᾽ ἀπλετον, ὥλεσει σ᾽ ὕδγην, 

Καὶ ζρονκοίωρου σ᾽ αἰμιφετίνοιξα Ἄύιω. 

Ζ ὡςρ᾽ ἑλκϑοσας, πτώλοες δ͵ομήδεος εἷλον" 

»- ρύσεα, μῆλᾳ κλαίσας, 7 υὐγζεο ἔλφίον. 

Αὐ εἰαγ ἐδαζου χεμας οὐ φυνῆυ ἐκ αγοῤδρνις" 

Κ ύρξερον ἠγαοἐμζου αὐτὸς δλυμυπον ἔγω. 

ΑἸ ΧΊΟΥ Εἰς τὸν αὐτὸν φονδυσαγτα τὸν εν 
γε μέα λέονται. 

Μηκέτι ζω οί ροιο βαρὺ βρύχημα λέοντος 

Γ' τήλσετε ληΐγόμι γφοιρόται γῇ μιέης. 

ΕΣ, 

"Ἐ“αἰὐϑαοδον ει, ε- 

ππε πε αν 
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Η δὸ ὑφ’ ἡφφικριῦος ζοισείβλοιο δέδουπεν, 
Αὐ ὐχέα ϑηρφοφόνγοις ἀἰχένδρος: ἀν ϑ). 

ΠπΠ οἴμινγας ἐξελοίσαοϑε "πάλιν ἐκυκηθ μὸν αἰχούοι 

ΕΙ-: χω, ἐ ἐρηβθης ογναέτειεῳ ναΐπης. 
Κι αἱ σὺ λεοντόχλαινε παλιν ϑωρήοστο ῥνῷ, 

Η ρῆς πορπιώϑων μισονοοιο χόλον. 

ΔΑΜΑΤΉΤΟΥ Εἰς ὃ αὐ. 
Ἐκ νξμμέης ὁ λέων,ὠτοὶρ ὁ ξένος, Ἔδρο ὀδξν μαι 

Π ολλὸν ὁ μδὰ δηραΐ μεῖζον Ἀεΐ ἡμίδτων. 
Ε ΚΝ δ ἐς ἜΝ οὶ κα τθρτίον ἢ θημα, βόηόντες 

ΔΛ οξὸν κι Ὁ ζωαῖ χὶ χαὶ βιοτὰς σφετέρας. 
Ζ εὐπαίτερ, δλλ᾽ ἐν τον Ὁ γόος αἰέρᾳ γικαν, 

Ε μξατὺς ὡς αἢ τοὶ χαὶ νεμμέα, πελέϑοι. 

Εἰς τὸν αὐτὸν χαὶ τίω ἔλα Φον. 

Τι πϑότον, τί 7, ἔπειτα Φρεσὶν, τί δὲ λοίαϑιον δοσοις 

Θ αὐμιαάοσω τέχνης αὐέρος, "σ᾽ ἐλάφου; 

Ων δ υϑι, ἰξυιϑηοὺς ἐπεμ(ξεξαως,οὐνυ βε δ, 

Ε ὀπήορθων πα λόύχιϑης δραΐξαινϑρος χερᾳων" 

Ἡ ογ᾽ αἱ ποῦ ̓λασματὶ πολλὰ ὼ ἄσθματι φεσιόωσα,. 

ἿΝ λώοστ σῃ (δ γά θλιξουϑέξυ χρῳ δέου. 

Ἡ ξάκλες γήϑησον Ὅλη χεμαΐξ γδὲ τύϑηλεν 
Ο υ͵ κέρασιν μοεωύοις, διλλα τέχνῃ “Σεξυσέν. 

Εἰς τὸν αὐτὸν, καὶ τὸν αὐτεῶρν.. 

ἊΝ ἀγκον Ξἰποι είζοντα “ἰοὲ ψειά: . τὶς ξὴ ὑπὸ τέχνας 

Κ αἰ πόνω ὧκ, μεμα χαὶ ἔϑρασος εἰργασοιτο; 

Ἑ μψυχονὸ πλάσμα: τὰ οἰκείρω ῥιογέοντοι; 

Καὶ Φοίῆω κρῳτερὸν τὸν εϑρασεωυ ἡεακλ εἴωυς. 

Ἁ νταϊον γὺ ἔχ πεπονημδίον ὧκ παλθμοίων: : 

Ι δηωλεὶς δὲ δυχεὶ χαὶ φονά γι ἱέναι. 

Εἰς τὸν αὐτὸν μεϑύοντα. 

Ο ὕτος ὁ νκῦ ὕπγα Ὁ πράννανα ἠδὲ κυπέλλῳ, 

Κ εύξξις γήφων οἰγοσαρ 4:0 ΟΛΈσεν. 
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͵ Εἰς δ ὦ : 

Ο ὕτςὸ πόυϑὰ μαίτωρ,) -» Ὀλς ἡδννς 

Μ ελπόνϑμος,χρ φυτερῆς εἵνεκεν ζεορέης, 

Ο ἠοξευρής μ᾽ δοῆτα μεθυστραλὲς ἴχνος ἑλίοσει, 
Ν ικηϑεὶς «παλῷ λισιμδῷ βροφμίῳ. 

Εἰς ἕτερον αγῶνα τῷ αὐτο. 
Χ' ατὴν χαὶ ῥόπαλον καὶ ον ὀφθαλμοῖσιν ἀτωρξῆ 

Θ υμμὸν ὁραΐν, β λοσυρϑν τ᾿ αἰδρὸς Ὠχισκεώιον, 
Ζ τει δέρμα. λέοντος ἐπ᾽ εἰκϑγι" κἢν νϑῥ ἐφ ϑύρης, 
Η δακλέηςιεἰ σ᾿ δ, λεσιμιοχοϊο πίναξ 

Εἰς ἕτερον ἀγώλμια τῷ αὐτο, 

Ο ἵῳ ̓φοδαμας «ρὶν ὑπήντεεν ἡ φοικλιδὶ, 

Ἵ: οἷον ὁ τεχνίτης τὸν δος εἰργασοιτο, 

Β οι ᾿ςροτίω ἕλκοντα, χαὶ αὐ ταιγύοντοαι κοριεύζου- 

Α λλ᾽ οὐ ποὺ ὀλοζωω ἡ γράψε βουσφαγίξω. 

Ν αἱ τάχα ἡϑοδα αὐρτ γρημονα χείλεσι φωνζωὺ 

Ηρμοσεν, ἧς ἀἴων Φείδεται ἡ ἡδφικλε ης. 

Εἰς εἰκέγα ἑτέρα» τῷ αὐτο. 

Ο ἕον καὶ κρονίδες ἔατφρέ σε τῇ τοισελζοδῳ 
Ν υκΊ) καὶ δύρθεϑεις Εἰδὲν αἰεθλοφόρον, 

Κ ἡκ πύρϑς εἰς οὔλυμποι ἐκωμιασαὶ ὦ 7 βαρύμοίϑε 

τς Α λχείδυ, ζοίζω εἰκόνα, σου βλέποιϑρ. 

Α πεν σὴ ὠδἔνας ἴᾷ λίϑος. αἱ δὲ δα 
Θἤθω νιὸ 0 μύθων εἰσὶν ἰπιρότεραι. ; 

ΓΈΜΙΝΟΥ εἰς ἀγαλμα πῷ ἀὐτῷ. 

“Ἢ φῴκλες, ποι σοιπηόρ)ος μέγας," πτενέμειος “. 

᾿Χ λαῆνα, χαὶ ἡ πόζων ἔμιπλέος ἰοδόχή; 

Ποῦ Θ(αρὸν εἰμ μμοι;τίς ἔσθλασεν ὧδε ἡ 

4Λ ὑσιστασος: χαλκῷ σ᾽ ἐἰκατέμιξ᾽ ὀδγώ δέου 

ΓΑ θη γυμνωδεὶςι ὕφλωνσέο; ,γίς δὲ σ᾽ ἡνίαι 

9 πἢεροφε(όντως εἷς εἷς βαρις ἀβλος)γέρως. 
ΦΙΛΙΒΠΟΥ͂ εἰς Ὁ αὐό΄. 

Η ῥὴ τὸ τ᾽ Ξῖρα λοιπὸν ἐξούλετο πᾶσιν ἐπτ ἄθλοις, 
Ο πλὼν γυμνὸν ἰδεῖν τὸν θοφισεοο ἡεφρλέα. 

ν-..--. ἀκ... οὃἘΕοὲἔἐέυ Ψ .  ῃ σα ὍΝ 
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Ποί Γχλάνωμα λέοντος, δ, τ᾽ δὐ οίζητος ἐστ᾽ ὄμοις 

16 ὀρ, ἢ βαρύποις ὀζοςὁ ὁ γιεφλέτηρ; 

Γ' αἰτα σ᾽ ἔρως εἐἰπεδυστ" χαὶ οὐ ξένον, εἰ δία, κύκνον 

Ποιήσας, ὁπλῶν νοστρἰσαθ᾽ ἡραρλέα. 

Εἰς αἰδριαΐται ϑησέως, καὶ τῷ μδνα- 
ϑωγίου Φύρου, 

Θ αὗμαι τέλρης ζυρπ τε ὁ αὐεοοφ" ὧν ὁ μδρὴ θηχο 

Θ ἥδα βιίν βεῖδ, γῆα τίταμομϑμος; 

1γας σγ᾽ Ἐπὴν γρα μι ὥων, πα λοίμιησι ἔμόοαψο, 

Δα μυκίῆρας, δεϊξιτερὴ δὲ χέρας. 

Α φραγαΐλους σγ ἐλέλιξε,ὰ αὐ ὀχύα » “αὺ χερσὶν 
Δ αμιγάεϑμος κρατεραῦς, κλασεν εἰς ὀπίσω. 

Ἑ ς1 ἢ ὀΐσοκαϑαι τέχνης ὕπο “τῶ; ονὶ χαλκῷ 

Θ ὅδᾳ δ ἐμιπνείφν,αἸδρα ογ ἱδρῶτί ῥέφν. 

Εἰς αὐδριαρται καπϑρέῶς. 

Εἰ Οἷος ϑήξης κα πϑιροῖς ἐπεμμήνατο πύργοις, 

Αὐμιμασιν ἠξρ ζω κλίμιακᾳ, μωισοίυϑμος, 

Ἑ ἵλεν αἢ ἄςυ βίκ,χαὶ τ μόρον. ἀδετο Ὑ» ῥα 

Κ΄ αἱ σκηπῆος κρονίδου ζοϊον ἑλῷ πσϑϑμανχον. 
ΓΩΜΙΝΟΥ Εἰς ἄγαλμα σαλμιώνέως. 

Χ εἰρ με πολυκλείτου ϑευσιὴ καμϑυ" Εἰμὶ δ) ἐκεῖνος 

Σ ἀγμιάγάς βρονταὴς ὃς διὸς αὐτεμιαξωυ» 

Ὁ ς μεχαὶ εἰν αἰἴϑῳ, πορϑεί παλιχαί ἣϊ κεραυνοῖς 

Β ὁ, μισῶν μου καὶ λαιλέογτα τύπον. 

ἴδε ζεδ ρηςΆροι, μέθες λθλον' εἰμί ἐγ ἀ ἀὐπγοῖς 

Θ σχϑπός. οὐψύχοις εἰκόσι με πολέμει. 

ἸΟΥΛΙΆΝΟΥ Εἰρίκαρον χαλκοιῶ οὖ 

λουτρὼ ἱςτένϑρον. 

Τ καβέ,κηρὸς "ϑὰ σε διώλεσε, γει δὲ σε αρῷ 

Η γανν εἰς μορφζω αὖϑις ὁ χαλκχοτύπος᾽ 

Αλλ᾽ ἀπε μιῇ πέρα παλλεχατ ᾿ἠέρᾳ, μιὴ ὃ λοέξον, 
Η ερ99εν πίων, ἰκαίοιον πελέσης. 

Τού αὐτ Εἰς ὠζ'. 

γ καβὲ "χαλκὸς ἐὼν μιμνήσκεο, μηδὲ σε πέχνη, 

Μ ησγ)" ἀπαφη πὐἼερύγων ζῶνος ἐπωμαδ]ον. 
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Εἰ “ὃ ζωὸς ἐὼν πέσες ὦ; πελοιγεδσὶ θοιλοίοσης, 

Π ὡς ἐθέλάφς «ὐζῦαι χαλχεον εἶδος ἔχων; 

ΑΤΑΘΙΟΥ φολασίο δ Εἰς ἱπαύλυτον φζμ- 
λξτιθμαν τῇ ̓ ξ τα τῆς Φαίδρας. 

1 παύλυτος τὴς γευὸς ἐπ᾽ οὔατι γυλέα μιῦϑον 

ᾧ θεγίεται δλλ᾽ ἡμεῖς οὐ δεωμαμεοϑα, κλιύέν. 

Ο οἷον σ᾽ ἐν ϑλεφώφϑιο μεμ νότος ὅφἼ νοῦ σαι 

Ο ἤι,ἰλεγίναα μηκέτ᾽ ἄθεσμα λέχην. 

ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥ Εἰ εἰκϑνα τηλέφου 

: τετξωμύζου. 

Ο ὅτας ὁ ὁ πεῦεϑραγίας κπξήμως ἀλετος, ὅτ ὁ ζωρὶν 

Τ' ἡλέφος αἰμαξας Φεικ' ὃν ̓ϑρη ϑλϑαῦ, 

Μουι ὑσὸν ὅτε πλυῦοντα Φόγω ἐχέξᾳοσε καύχϑν" 

Οὗτος ὁ πηλιαχού, δουρατος αἰτίπαλος, 

Ν᾿ εὖ ὀλοὸν μιῳρῷ κευϑων βαίρος, οἷα, λιπόπγοες 

Τ ἠκεταρέμψύχῳ (ὀρ κι σεουδηκένϑιος. 

Ο ὅ χαὴ τειδομϑβοιο πλϑαπήωώοσοντες οἱ εἰχρὰ οἷ, 

ᾧ ὑρδῶων τευ, ϑρανίας γεεοῦται αἰπτ᾿ ἠϊόνος. 

ΓΤ ΛΑΥΚκοὺ Εἰςείχκονα φιλοκίήτου. 
Κ΄ αὶ τὸν στὸ τρλ χένος ἰδὼν πολυωδέωυον ἥρω 

Τ᾿ ὧδὲ φιδλοκΊη τίου ἃ ἔγφαφε πἴδῆασιος. 

Ἐν τε Ὁ ὀφδαλμοῖς ἐ ἐσκληκόσι κωφονεν πατιχεῖ 

Δ αχρυ, χαὶ ὁ ὁ τρυγῶν ογτοςένες; πόνος. 

Ὗς ὠογφαφῶν ὦ λῶφᾳς͵ δὰ ̓μϑὲ (δφόρινν᾽ αὐαττοιῦ σοι 

Αὐνδρα, πόνων ἤδε; τὸν πολύμρεϑον ἔδῳ. 
Εἰς τὸν αὐτὸν. 

Εηϑρὸς ἷῦ “5 δϑμαους πλάφης ἐμώς, δος ὀδυοσειὸ, 

Ος μ᾿ ἔμννσι κακῆς ἐλονδρὴης πενόσου. 

Οὐκ ἤρκει πέτρη, πρῦχος,λύςϑρον, ἐλκχος,αὐίη" ᾿ 

Α λλὰ χαὶ τ χαλκῷ τὸν πόνον εἰργαΐσαιτο. ΄ 

ΤΟΥΛΤΑΝΟΥ αἰγοηηΐου Εἰς τὸν αὐδᾶν. 
ΟἾδει φιλοκίἡτέο ὅρων, “ηι πᾶ σι φα εἰν 

Αλφρς ἕον χαὶ ὥς τηλϑϑι δερχορϑίοις. 
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Αλέα μϑὺ κϑμόωσειν ἔχ τεία. δυρ ἰδὲ κῴσης 

Χ αἰτην πηχαλέοις  εξώμασιν αὐςα λέην. 

Δέ ἕρμα Ἰουτεσκληχὸρ δὲ φέρ χαὶ ῥικγὸν ἰδέαϑα;, 
ἡ αἱ “ καρφάνέο χερσὶν ἐφατήορϑίωως. 

Δ αἴἰχρυα δὲ ξηροῖσιν αἰσωῦσ βλεφάροισι παῦλωτα 

Τξαται, αἰ γξύπνου σῆμα δυηπαϑίης. 

ΚΟΣΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ͂ Εἰς πυῤῥον υδνον- 
τα σῴαξαι τίου) πολυξένζω, 

Τ' ὑῤῥος ἐγω" ασεύδω δὲ παΐξος χαραν.ἡ δέχογῶπις 
Γ' αλλώδαι κικλιήσκᾳ, γγωτὸν ἔχουσα πάει. 

Εἰς γείρωνα τὸν ἱπαυκέζασρον. 
Αὐδρόνεν ὧκ κέχυθ᾽ ὕπατος, αὐέδραμε “γ᾽ ἱπαύϑεν ἀ- 

Α δὲν λον,εἰς τὸν αὖτιν. (»». 

Α γήρ γνόστρι ἘΣΩ πε φυὴν τ ἀτερ,αὐόλος ἵπαις. 

Εἰς τὸν αὐτὸν. 

1 παῦς ἐρόσγεταὶ αὐδρα,αὐήρ “γ᾽ στοπτέρδεται ἵπτατν. 
ΕΥ̓ΟΔΟΥ Εἰς τὸν αὐτοῦ. 

1 παῦς ἔζωυ αἰκαρζέυος,αὐὴρ σ᾽ ἀ τέλεςος ἔχειτο, 

ΟΥ γε Φύσις παίζουσοι ϑοῷ «ὐγεχὠν τοισενἵπαω. 

ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ Εἰφκοναι γέρο. 

Οὖὐσε μαῖχαρ κυγέγήρε “ὃν ὡς χυγέγηρον ἔγξαψε 
Φ ὥσις, ἐπεὶ ὶ βειαραῖς αὐ λετὸ σεέὺ πα λοίμοης. 

Αλλα (οφός τίς ἔξω ὁ ὁ ζωγράφος, συκῆ σε χφρων 

Νο ὀστφίσε, Τα χήρων οἰεεχεν ἀϑανατον. 

ΠΑΥΛΟΥ͂ σιλεντίαρίου Εἰς τὸν αὐτοι. 

Μ ἡδὸφοῖς υϑὺ χεῖρας τ γαμοῖο κορυκς 

Ν αὐς Ὄπορνυμϑέυς ἐϊξέταμων χοπίδες, 

Α νίκα ποῦ κυγέγφρε φυγας ποτε φορτίς. ἐχείνα 

Ω ἤρα αἱ π᾿ θύνα!ας εἴχετο σαξ παλαμας. 

Α λλαχαὶ ὡς, ἀωρὶξ δόρυ γηϊὸν αι φι δα χουσοα, 

Α προον ὡ ὕστειω τάρξος αἰχαὴ ϑμίοις. 

Ε αἱ ἐμὸν τίς αὐήρ ἕλε βαρβαρος' αἱ δὲ γεχήρων 

Νί κα. μοψοπίοις μίμνε μὔρ᾿ οὐναέταις: 



21. ἌΝΘΟΛ. ΔΙΑ΄. ΕΠΊΓΡ. 
ΡΟΣΈΙΔΙΠΡΟΥ Εἰς φήλζω ὠλεζαιδρου" 

τῷ μακεδὸνος. 
ΔΛ ὑσιπῶε πλαςα, σικῦ ὠνιε,  πορσαι λέη χεὶρ, 

Δ αἵε τεχνῖται, πῦρ γι ὁ χαλκὸς ὁρῇ 
Ογκατ᾽ ἃ λεξαῖδρξ μορῷας γόεφ. Οὐκ τί μεμιγῆοὶ 

Π ἐρσαῦ. συγνώμεῳ βοισὶ λέοντα φυγεῖν. ἰ 

ΑΡΧΈΕΛΑΟΥ, οἱ δὲ, ΑΣΚΛΗ ΠΙΑΔΟΥ͂, ; 

Εἰς τὸν αὐτὸν. 
Τ᾽ λμὸν ϑλεξα δρου χαὶ ὅλον ἀπεμοίξατο μορῷα» 

ΔΛ ὑσιπτατος" τίν ὁδὶ χαλκχθς ἔχ δχωύακων; 

Α ὑδωσοντὶ σ᾽ ἔοικεν ὃ χάλκεος, ἐς δίᾳ, λδϑοσων, 

Γ αὖ αἰ το ἐμοὶ τί)εμκαι ζει, σὺ σ᾽ ὀλυμιπον ἔχε. 
Αδυλον, Εἰς τὸν αὐτῶ. 

Α ὑτὸ εἰλέξαγδρον τεκ μ(αίρεο"ὧδὲ τὰ κείνου 

Ο μματα χαὶ ζωὸν ϑαίρσος ὃ γα λκὸς ἔχ. 

Ο ς μόνος ζει ἐφορῶσιν Ὄπ αἰθέρος αἱ διὸς αὐγαὶ, 

Γ΄ ἄσαιν πελλαιῷ γζωῦ κἰ πέταξε εϑρώῳ. 

Αδνλον,Ε ς τὸν αὐπίν. 

Τοῦτο ἐἰλέξανδρον μεγαλήτορος ἴα φιλίπωου 

Δ ἐρκεαι, ξὴρτίλόχε τον, ὀλυμεπιαξὸν ποτε μήτηρ Ὶ 

Κ ἀρτερϑλυμον ἔτίκΊεν' δι᾽ ὠδίνων δὲ μεῖν Φρης 

Εργα μύθων ἐδίδασκε, τοχη σ᾽ ἐκέλόυσεν α)αίοσειν. 
Αδυλον. 

Μ τὸν βουϑοίγαν ἡ δοιολιέαι, τῆ. δὲς οἱ ̓γ6ὅται, 

Ο ὑκ ἔτι χερδουλόοις ἐμξατα ζῦτα λύκοις. 

ᾧ ὡρές τε φείχήν τλοπείίου ὁδὸν δχογήσογται, 

Εἰ χαὶ κωμήτας ἄκριτος ὕπνος ἔχη. 
Η ὙΡμ᾽ ἵδρυται δ ονώσιος ούκ ἀπερ δ) γῆς" 

Χ αἰρω τῷση᾽ ἀἰγαϑὸν σύμμαχον ἡφφεκλέα. 
Αδϑυλον. 

Μ ἡ πξέοσης στὶ τοζον ὁδὸιπϑρε χρὴ νεοϑη εἰς “ 
ΤΙ οὐς γυμνώσας, πσόοϑε ποδῶν ἐδέριζωυ, , 

ῬΜ ηο), τί βαςάζω ῥπαλον χεεὶ, μηση᾽ ὁτὶ δέρμιο 

Δ μιφ᾽ ὥμοις γδροποῦ. αϑτὸ λέοντος ἔχω. ἷ 



ΒΙΒᾺ. ΤΕΤΑΡΤΟΝ, τἰς 
π ηρθήνῳ οὐ πϑύτας Ἐλίσα κογνδλὰ καιχϑυρορίς. 
Καὶ φζῳ αἴγαϑοις ἐξ αἱ αἰχίων δυιύα κα]. 

Αδυλον Εἰς τὸν ὀδζοσεα. 

Αἰεὶ λα ̓ριίαδι πόντος βαρεξ εἰχόνα. χεῦμα, 

Ὲ κλυσεριοῖκ, δέλτων ηὸν τύπον ἤφαιισεν. 

Τί πλέον; εἰν ἐπέεοσιν ὁμηρείοις γὸ ἐκείνου 
Εἰκὼν φϑείρτοις ἐγίοάφεται σελίσιν. 

Αδυλον εἰς τὸν μινωζαυρον. 

Ο παὺς ὁζδεος, ὁ κῃ μηδὲν οὐτελὴν, 

Ο τῆς τεχούσνις τῷ παϑοις κρατῆρος, 
Ο μιξοννρ αἴνϑρωπος,ἡ δισηλὴ φύσις, 

Ο ζαυεόκρανος,ἡ πλαιη μ Θιζ᾽, 

Ο ς ὅτε βοις πέφυχεν, ὅτ᾽ αὐήρδϑλως, 

Αδυλον εἰς λύχϑυρορν. 

Τί ἴς τὸν «ϑρηικα τον δὲ μονοχρήπειδαι λυχοῦρρρν 
Χ ἄλκεον ἡδωνων ζα; ον αὐεπλάσατο, 

Β ακχιαχὸν πλα ρίμνον ἰογ᾽ ὡς αἰϑωχα μεμηνὼς 

Β διϑὸν ̓ ἷρ χεφαλαΐξ αὐτεταχεν χάλυξα, 

Μανύῴ μορφα Φ᾽ πάλαι εϑρασος" αἱ σ᾽ αἰγέρωνχος 

Δύοσω χαὶ οὖ» χα λκᾧ κεῖνο Ὁ πικρὸν ἔχ. 
Αδυλδον εἰς ἰφιγο4αν. 

Μ αννεται ἰφιϑοφα "παλιν δὲ μιν εἶδος ὀρέφου 

Ες [λυκερζω αὐαγά μινῆοῖν ὁ μα) μοσξέοης 

Τῆς δὲ χολωομϑύης, χαὶ ἀδελφεὸν εἰσορφωώσης, 
Ο ἰκίῳ χαὴ μὸμίν βλέμμα σεευεξαγεται. 

ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ͂ εἰςγετίωνα. 

Η ρως ἠετίωνος ἐχὶ ξαθμὸν αἰμεφιπολίτξω 

ΤΙ δδυ μα! μικρῷ μικρὸς ἐχὶ πσδϑϑύρῳ, 
ΔΛ οζον ὄφιν χαὶ μοιεῶον ἔχω) ξίφος" αὐδγὶ ἢ ἵπαει. 

Θ υμωϑεὶς, πεζὸν καὶ μὲ χκωκίσατο. 

ΕΙΣ ΗΡΩΊΙΔΑΣ, κε ὃς 
Εἰς ἄγαλμα νιόξης. 

Ἐκ ζωδεμε ϑχοὶ τεῦζαν λίθον" ἐκ δὲ λίλοιο, 

Ζ ἰὼ ποραξιτέλης ἢ ἐμπαλιν εἰ ἰργοΐσοιτο. 

ἘῸ 



Ἧ" 

6 ΑΝΘΟΛ. ΔΙΑ΄. ΕΓΊΓΡ, 
ΤΟΥΛΙΑΝΟΥ αἰγῦτίου εἰς Ὁ ἐδ, 

Δ υήνου γιόξης ὁρφίας ππλυαιλυϑέα μιορφφζεὺ, 
Ως ἔτι μιρονϑρης πότων ἑῶν πεκέων. ᾿ 

Εἰ σ᾽ Ὥρα χαὶ ὴ ψυχζω Οὐχ ἔλλαχε, μιῇ τῦδὲ τέχνη ' 

Μέμφεο: ϑηλυτέρζεν εἴκασε λαϊνέδω. ᾿ 

αντιρατρνουείι δῦ. 
ἸΤ ωνταλὶς ἅδε ποχ᾽ ἅδε, δὶς ἐπῆα τέκνα “τεκοῦσα. 

Γ ἀφριὶ ὶ μῶ,φοίξῳ ἔρος χρὴ ὙΡΕΤΕΗΝ 

Κ ύρᾳι Ἂ ὠρᾶόπεμαψε κεροις φόνον, ὥρσεσι σ᾿ ἀρσιν 
Δ ἰοσοι ; γὸ διοσεις ἔκϊανον ἑδδομαδεις. 

Α δὲ τύσοις οἰ λῆας μιοίτηρ παίρος,οἱ πείρος δῦ πους, 
Ο ὑσγ᾽ ἐφ᾽ ἑνὶ τλάμων λείστεται γνεϑχέμω. 

Ματνρ ξὴ ὃχ ὑπὸ παισὶν, (ὁ Φ λερειρ)δνυ ὑπὸ ὁ μαΐξς ᾿ 

Π εἰδὲς ἐς ἄἀγγάνοις πόῤτες ἃ ἄφοντο τάφοις. 

Τ αὐταλε,χαὴ δὲ σε [λῶοσα διώλεσε, ἡ ὁ σέο κούραν" 

Χ ἐἰ »ϑὺ ἐπετρωδν, σοὶ σγ᾽ ἔπι δεῖμα: λίϑος. 

ΘΕοΟδωριδου Εἰς ἀδο,. 

Σ τᾶὰϑι πέλας, δοίκρυσον ἰδὼν ξένε μυυοία. πένϑη 
Τ᾿ αἱ ἀϑυοοξλώοσου τλμταλίδος νι ἀξ" 

Α ς, ἔχὶγας ἔχρωσε δυωδεκούπτυ δαι λογείζυ 

Α ἐπ; τὰ υϑρ,φοίζου τόξα, ταὶ σ᾽ Ξὴρτέμεδος, 

Α δὲ λίθῳ κα ( ρκὶ μεεμιγμκένον εἶδος ἐχοῦσες, 

Π ἔδῆται εν σ᾽ ὑψιπαγν γς σίπυλϑε. 

Θ νατοῖς εὖ [λώοσα. δολία νόσος" αἰγάλινος 

Α φροσέίυα, τἰκ)4 πολλαχι δεςτυχίαν. 

ΑΝΤΊΠΑΤΡΟΥ Εἰς α΄. 
Τ πε γα! ωρὸς ὀλυμεπον αὐαιδέα χεῖδᾳ νὐδχρα, 

Ἑ νϑεον ἐΐξ οἰϑέε κρατὸς ἀφεῖσα μὰν, ᾿ 

ΔΛ ἀτοῖξ 3 πατήαινεσει πολιωὼ χόλον, ὦ πολυτεκγε; 

Ν εὖ ςεένε ταν πικραν χαὴ ἢ φιλάξουλον ἔ ἔοι. 
Α αϑὲ γὸ παύδων ασαρά πέλατ'ὰ δὲ, λιπόπγοες ὦ 

Κ ἐκλιταν" ἁ ζ δὲ βαρις πύτιμος Ἐχικρέμαται. ᾿ 

Κ αἱ μόχθων οὔπω τοδῈ σοι τέλος, δλλ αἱ Ἔ σὴν 

Ἑ φρωται τέκϑων ἐσμὸς δσοφϑιλϑύων. 



ΒΙΒΆΕ ΤΕῚ ΑΔ ΡΤΌΝ. 317 
Ω βαρὺ δουικρύσεισα οἰμέθλιον, ἄπγοος αὐτὰ 

Π ἔσζος ἔσν γιός, κἀϊδὶ πείρομϑμα. 

ΜΕΛΕΆΓΡΟΥ Εὐς ὃ εὐζ΄. 
Τανταλὶ ποὺ νιόξα,κλυ᾿ ἐ μα φατὶν, ἀγίελον ἄτας 

Δ ἐξα; σῶν οἰχέων οἰκξοτατὸμ λαλιαΐ. 

Λ δὲ χόμας αἰάδεσμον. ἰὼ βαρυπενθέσι φοίξου 
Γῴφναϑρμα τόξοις γοσενόσττη δὰ, νον. 

Οὗ σοι ποῦδες ἔτ᾽ εἰσιν. αἰταρ τί τοογ᾽ ἀδῇ 
Α Ἰ, πλομριυρᾷ “πο ρϑενιχαῖσι φόνος. 

Α υϑὺ ὃ, μαΐξος «ὐξ  λοιεύασιν,αἱ σἹ᾽ εἰν κϑλποις 

Κ όκλιται" εἱ σγ᾽ Ἐλὶ γας,αἱ σγ᾽ ἔχιμα ς[8}ος; 
Α λλα ο᾽ αἰτωπὸν δα μ( ζ βέλος" ἃ οἡ᾽ ἐπ᾽ ὄϊςοις 

Π τώοσσει: (ξ ογ᾽ ἔμπνοιωυ ὄμμ᾽ ἔτι φαΐς ὁραα" 
Α 3 λάλον φέρξασα πάλαι φύμαι,νεῦ ὑπὸ ϑαμξάς 

Μ αὐτηρ,(Θρκοπαγὴς οἷα πέπηγε λίθος. 

Αδυλον εἰς εἰχϑνα μηδείας οὖν ῥωμῇ. 
Τ' ἐχνηιμομανχοὺ σοργάο χαὶ ζῆ λον ἔδηξε 

Μ ηἡδείης, τέχγων εἰς μόρον ἕλχουϑϑων. 
ΤΊ μϑὺ Ν᾿ σεευένϑυσεν ἐπεὶ ξίφος, σὴ αὐανϑ. 4, 

ἊΣ ὡξφ χαὶ κΊείνν [δουλουϑιη τέχεα.. 

ΑΝ ΤΙΦΙΛΟΥ Ευζαγτίου εἰς Ὁ ἀν. 

Τ αἱ ὀλοαν μήδψα; στ᾿ ἔγραφε θιμομαΐχου χεὶρ, ἰ 

Ζ ἀλῳ χαὶ τέκγοις αὐτίμεϑελχομϑώαν, 

Μυρίον ἄρατο μφηϑον, ἷν᾽ ἤθεα. διοσὼ γδραξη, 

Ων Ὁ »βϑὺ εἰς ὀργδμνδῦε, Ὁ σγ᾽ εἰς ἔλεον. 

Α μῷῳ δ, ἐπλυρωσεν ὅρᾳ τύπον ον ᾿ ἐπειλά, 
Δ αἴχρυον, οὖ, δ) ἐλέῳ ϑυμὸς αὐαφρέφεται. 

Αρχεῖ σγ ἃ ὁ μδήνσις ἔφα (σφός α μα ὃ τέκνων, 
Ε ὡρέπε μηδείη κα χεεὶ τίμομαίχου. 

ΦΙΛΙΠΡΟΥ Εἰς δῷ. 

Τ ς συ χϑλχὶς ἀϑασμε σζὠνέγραφεν εἶχθν, ϑυμόν ; 

Τί ἰς χαὴ εὖν εἰδώλῳ βαΐῤξαρον εἰργάσατο; 
Ἁ ἰεὶ "ὦ διψὰς βρεφέων φόνον. ἢ ηἰς ἰησων 

Δ ὥτερος," Γλαύκη τίς πάλι σοι πσξέφασις; 
δίς 1ς 

τὶ λθίοτω, 



8 ἈΝΘΟΛΟΔΙΑΦΈΠΙΓΡ; ἡ 
Ἐῤ ῥῥε χοὴ ον κηρῷ ὃ παιδοκῖὸνε. σὼν δὰ οἱ μέτρων 

7 ἥλων εἰς ἃ ϑελάο, χαὶ γ»εξαφὶς αὐοϑανεται- 

Αδέασοτον εἰς Ὁ αὐ. 

Δ ἴδε παιδολέτειραν ἐν εἰκθνι, δα ἰσγ᾽ ἀϊημα; 

Κ ολχίδαι, ἱμομιοῖχον χέει τυκαδευμίνι 

Φασγανο -» παλάμιᾳ, ϑυμὸς μέγας, ἀ "»ομονμμα:' 

ΓΤ ασὶν ἐπ᾽ οἰκίίσοις δώκρυ καπερχόνϑυον. 
Παντα σὴ ̓ὁμιοϊ σζοέχευον, ἀ μικΊα! τε εἰς ἕν ἰγείρας" 

Α ἵμωτι μη »ρῶσοι φέσαϑυος παλάμϑμ. 

ΤΟΥΛΙΑΝΟΥ͂ αἰγυπηίου εἰς Ὁ ἐδ’, 
ΠΕ ἐμόμμουχος μηδᾳαν στ᾿ ἔγραφεν, εἰχόνι μορφαξ 

Α ψύχου ψυραὶ δηκατο δοθα δίας. 

Ζῶλον γὸ λεχέων, τεκέων θ᾽ ἅμα. φιλία σέυάψψας, 
Δ ῴξω ὦ ἀπνον αὐτιμεϑελκομϑμαν. 

Αδυιλον εἰς Ὁ ἀὐδῷ. 

ἌἍ ἐὗρ᾽ ἰδὲ ϑούμίζησον “πα΄ ὀφρύσι κείνϑμον οἶκον, 

Κ αἱ ϑυμὸν, βλεφαύρων ἢ πυρϑέοσομ ἱτεζυ, 

Κω μΐξος παλαμιΐωυ οἰλόχοιο τε πικρὰ παϑουσῃ Ἔν 

Ο ρμῇ φάδο υϑμη ἀσδϑς Φόνον ἑλχονδρζω. 

Ζ ὠγρώφος δ σ᾽ ἔκρυψε φόνου τέλος ἐκ ἐθολήσαις 

Θαμξος ἐπαμμιθλεῶαι πένθεϊ δερχονϑμων, 

διλαπίιοῦ εἰς Ὁ αὐζ', 

Κολ χίδαι τίω) ἔχ! παισὶν ἀιάσοραι τραυλὲ γελιδὼν 
Γ᾿ ὡς ἔτλης πεχέων μι9 αν ἐχῳ ἰδίων, 

Ης ὄτι χαγϑθὺς ὑφοιμος ἐπαςρατῆς Φονιον πῦρ, 

Κ α) πολιὸς γενύων εἰφρὸς ἀπο ςαλο4᾽ 

Α ρτξρεχῆς δὲ σίδηρος ἐφ᾽ ἀιμμιατί, φϑῦγε πθινώλα 
Μητερφ,κ αὐν κηρῷ πεκϑοφονοῦσαιν τί. 

Εἰς ἄγαλμα πὴς αὐτῆς. 
Μ αἰνή χαὴ λίθος ὅσαι, ὼ ὡκ καρδίης σέοϑυμὸς 

Ομματα κοιλήνας ἐς χόλον ηὐτρέπτισεν. 
Ἑ ἐπι σσοῖὶ βάσις σε καϑέξεται, δλλ᾽ Ὄρα θυμῷ 

ΤΠ’ ηδησάᾷς, τεχέων εἵνεκα μφηνονϑρη. 



ΒΙΒΑ ΤΕΤΑΡΤΟΝ 3: 
Ω, τἰςὁ τεχνίτης τ τόδὲ γ᾽ ἔπλασεν, ἢ τίς ὁ Γλιύπστης 

Ος λίϑον εἰς μϑυίην ἤγαν ϑὐτεχνίη; 

ΑΝ ΤΙΠΑΤΡΟΥ μαχέδόνος εἰς Ὁ αὐ! 
Μηδείης τύπος οὗτι ἰσγ ὡς Ὁ μϑὲ εἰς χόλον αἰρφ 
Ομμα, Ὁ δὴ εἰς πάδων ἔκλασε συμ παϑιζωυ. 

Εἰς αἰ. 

Ο ἢδον ὁμοδιὴ λύοσθρ ἐ ἐτήτυμον ἔνϑεος αὐήρ᾿ 

Μ αρμαίρῳ ἐ ἐ κατέμιξε ,βιαζοιϑύν σγ᾿ ὑπὸ τέχν ς΄ 

ΔΛ αἰνέξωυ μι υδῴαν ὅλης ἔμψησεν αλίης. 

ΑΡΑΒΤΟΥ οολαςίχοό εἰς ἀταλαντίω 
χαὶ ἱππομϑμζωυ. 

Ε δια γαμῶν ἐῤῥιαες,ἢ αἰμ(ξολίζυ ταχυτῆτος, 
“5 γέρας Ἰϑύρῃ ξύσεον ἱπτύρϑμες. 

Ἁ μιφω μμῆλον αὐάυοσεν" ἐπεὶ χα ἢ αλνον ὁ ὁρμῆς 

ΕἾνν,κοὶ ζυγίης σύ μιίξολον Κῶ παφίνς. 

Εἰς ἄγαλμα Φὐριάδιυης. 

Ὁ ὁ βροτὸς ὁ Γλύτό]ας,οἵαν δέσε βάκχος ἐρᾳςας 

Ἑ ἴδεν ταύ πέτρας ἔξεσε κεχλίψϑραν. 

Ἑἰς ὦ ζ΄ 

Ξ φοι,λαϊνέας μυλ ἀαύετε Τίς ἰριάδινας, 

Μ ὁ χαὶ αἰαςϑρώσκν στα δεζονϑύν. 

ΑΝ ΤΙΦΊΛΟΥ Εἰς αὐδροχεέδοι, 
Αἰθιάπῶν ἀ βώλος: τὸ δὲ ππερϑς τὰ πέδιλα, 

Π εῤσεεζ᾽ αἱ δὲ λίθω “πο όσδετος, ταὐδρομιέδαι. 

ἈΑ ὐξοτομοὶ, )ϑρορς ἢ λιδοδερκέος" ἀθλονἕ ἐρώτος, 

Κ τος καουιοπας,αἱ Ἀοίλος δύ τεκρίη. 

Χὰ ἃ πὲ σχϑπέλοιογαλφι πύϑὰς ἠθείδι ναι ῥκά, 

Ν ὡςϑ ρὸν" ὁ δὲ μϑαφήρ γυμφοχοκεεῖ Ὁ δας. 

ἈΡΑΒΙΟΥ͂ λολασικοδεἰς τίο αὐτίωύ. Ὁ 

Κ γφάς αὐδρομείδεωυ " ᾿ ζωγράφος αὔϑετο πέτϑαις: 

Κ αἱ γὸ δ’ ὑπ’ ὀφθαλιδ ἡ χρίσις εαἰμφιζοδὸς. 

Κι ὅτος δὲ ασιλάίδεοσιν Ἐχῖ γνα μιπῆησι γοραάθης 

Η ὐπὸ νηρῆος γείτονος ὀΐξανίδυ. 
5 Υς χ. 11] 
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Ἑ γρων ζωῦτα. (οφος τῆς αὐήρ κολμε' δφνὸς ὠληθῶς, ' 

Τ δύξατο ἢ βλεφαῥων ὁ τοραπίδων ἀπατίω. 

Τοί ἀὐτε Εἰς εἰκϑγα ἡ λέγης. « 

Αργείνε ἑλένης ἐρφᾷς τύπος, ζω ποτε βούτης, 
Ἡ ρπᾶσε, τὸν ζέγιον ζαῦα “ἰδωσανϑμος. ν Ἶ 

ΠΩΜΙΑΝΟΥ͂ Εἰς ςηλώω πολοξῴης. - 

Α δὲ πολυκλείτοιο πολυζένα, Οὐείξ τὶς ἀλλα 

Χεὺ ἔν Τούτου δαιμονίου πίναχος. 

Η ραδ ἔρρρν, ἀδελφόν. ἰδ ὡς πέσλοιο ῥαδρος 

Τ αὖ ̓ αἰδὼ γυμναν σώφρονι ι κρυτῆε πέπλῳ. 

Λίσσεται ἃ τλάμων ψυχαὶ Σ ὕαξ' ὦ βλεφαῤοις ἢ 

.Π αρϑενικας ὃ ον γῶν, κεῖται ὅλος πόλεμος. 

᾿Αδέασοτον Εἰς εἰκόνα διδδιξ, 

Α ρχέτυπον διδδες ἐρικυδέος ὦ ξένε λόύσσεις, 

Ε ἰκόνα. ϑεασεσίῳ κοαίλλεὶ λαμ ποδί. 

Τ οἵη χαὶ ἡ γμομάυ,δλλν οὐ νόον δ ἐἰχουής,, 
Αἱ τς ἐν ἐπ᾽ ὀὐφήμωις δόξαν ονείκα με, ᾿. 

Οὐδὲ γὸ αἰνείαν ποτ᾿ ἐσέδραχον, Σὲ χούνοισι 

Ἔ ἐθἷης αϑρλονϑύης ἥλυϑον ἐς λιξυζωῦ: 
Α λλὰ βίας φϑυγουσαι ἰαρξαων ὑνϑυαίων, 

Πξα κτὶ κραδίης φαίσγανον αἰ μφίγομον. 
Πιεδίδες, τί μοι αἷγρὸν ἐφωστλιίοσα οὃς μίϑωινα; 

Τ' οἷα κα ἢ ἡμετέρης ψωσαο (ῳφροσέδυης. 

ἘΪΣ ΑΓΑΔΜΑ. ἨΧΟΥ͂Σ, 
ὌΝ 

ΤΑΥΡΑΔΑ, ὡς πὐρ τα πόρος. 
᾿Αγὼ φίλα μοι συΐκαιταλνεσὸν ηἰ. " , 

ἽΕΙ ρακραίσκαξ, ε δὲ μ οὐ ἰφιλέ. κμλῦ 

δ ελξαι ὁ ὁ χαιαθὸ χριφϑν οὐ ᾿ φέρᾳ. “φέρᾷ ́  
“Τ υ ζίνεω αὐποὶ τῳ εἰς ἐραΐ, "ἐ ΟΝ τ 

"Κα αἡ πίον αὐτᾷ κεριύν δ τὸ δύ." τὸ δὺς, 

᾿Αχθρ λρινόβιρλπο δίς τσγοος 

ΐ»--’.- 



ἃ ἘΠ Δ ΘΕΤΑΡΤῸΝ κε 
ΣΑ ΤΥΡΟΥ͂ εἰς Ὁ αὐζ΄. 

Π᾿ομυϑυίαν "πκνῷ αὐ ὁ ργαῖϑα μδίτεται αἰγω 
Α γτί, ϑροιεω “ὐἹ]αγοῖς ὑςερφφωνονῦπα. 

ΛΟΥΚΙΑ ΝΟΥ, οἱ δὲ, ΑἸ ΧΊΟΥ, εἰς Ὁ αὐ. 
Η)ὼ πετρηεοσε ὃ ὅροις φίλε, πόρος ἑ ἑτωρίω, 

Α ντίτυπον φγράο ἔμπαλιν αἰσο ϑρζωυ, 

Π αἰζοίω, συμ λάλον εἰχϑγα, ποιμέσιν ἡδὺ 

Π αὐ γϑιογ. Ὅοσο, λέγη, τα κλύων, ἄπιθι. 

ΕΥ̓ΟΔΟΥ͂ εἰς ὦ ὐδ΄. 
Ἡ χω μεμολόη ον, φωνῆς τρύγα, ῥήματος βρζω. 

. Ἑὶϊς Ὁ αὐζ΄. 

Α ρκῷ δεν οἱ ϑεὸς εἰμι, αρῖθοὶ πσδοϑύεοις δὲ λυαίοῦ 
Ναίω, φδαγίόνϑιον μῦϑον αἰμειξομϑία, 

Οὐκ ἔτι ὃ «υγίω αν φίλε τον λασώτθῳ 

Ἱ ὦ τεῦν. ἔρχεο παγ'ξιωὰ λέγωμδυ ἔπη. 

ΕΓΣ ΘᾺ ΔΑ ΣΕ Σ ΕΙΚΌΝΙΑ; 

πος 
ΦΙΛΙΠΤΟΥ μαιχεδένος. 

Ε ζωξ ἔδληοποντον ἢ ὁ βαρίβα ρος ἀφρονι τόλμα, 

Τ᾿ οἐς δὲ τυσοῖς καιμαΐτοις πορϑαεξλυσε χεφύνος: 

Α λα δέχ «ρχεία διηπείρωσε θα λαδσαν, 

Καὶ βυϑὸν εἰς χέρσου αὔμα μιετεστλ σατο. 

Λᾷᾶα βαϑυςύειγία κατεῤῥίζωσε πέλωρον, 

᾿ Χερσὶ γιγαντείαης 47) ἔφτασε νέρϑεν ὕδωρ. 

Ην οἵ αεὶ πλλωφν.δ) οδυῦ ονϑον ογ᾽ Ἐχί ναύταις 

ἉΑ ςατος,εἰς πεζοις ὡμολόγησε μϑιᾷν. 

Εἰς σκύλλαι γλλκῆν. 

Εἰ μὴ χαλκὸς ἔλαμπεν, ἐ μῆννε “ἢ ἐ ρον αὐακῆος 

Β ἐήμοναι ἡφαϊτου δευδαιλέοιο τέχνη 6, 

Ἃ ὑτίως αἱ τὶς σκύλλναυ ὀΐσευτο τηλοὺς λδύοσων 

Ὲ κσαυϑυ, ἐκ πόντου “γο αν αἰμειψανϑρζω. 

Τ ὁδὸν Ἐχισσείᾳ, πύοσον χότον αἰτία. Φαϊν4, 

Οἷον τἰπὸ πελαγεῖς συ ϊκλιογέουσα νέας. 

ἘΠ ΠῚ 
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Εἰς τὸν κα λυδώνιον κοίῶρον. 
᾿ς ϑήκεος θην ἀϑρρυσον, καὶ αὶ πὶ ὑξῆς, ζήτει ἐν τῷ ἔμιαροιϑεν 

ζ᾿ κεφαλαίῳ, τῷ εἰς ἀγάλματα ζώων. 

ΕΙΣ ΘΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΑΙΝΩΝ 

ἀγαίλματα, χε β᾿ 

ἸΟΥΛΙΑΝΟῪ πὸ ὑσολ χων Εἰς τίου εὐ 
εἰϑζωαις ἔνοστλον αἰ ϑζωϑα). ᾿ 

Ἱ [πῆς τϑιτολμάα, κορύοσεαι ἀςεῖ μέοσω, 
Ε ἶζε ποσέδαίων, Φείδεο κεχροπίης. 

Εἰς ἄγαλμα ἰἔφαιςου͵ ἰϑέενας, 

καὶ ἐρελϑεως. ἶ 

Ἡ τέχνη σεξυαγάρεν ἃ μὴ φύσις εἶπεν ὁ πλάςης, 

Μῆτερ νόσφι τόκων, γυμιφίε νόστρι γάμων. 

Εἰς ξήλζω Ἔρεος κεχοσμημϑῥζου 

Ἑ ἰσόκε ϑοίολος εὗτα ὄχι Δϑονὶ χέκλιιται γον» 

Ο ὕποτε ,βρηϊκίης Ὁ ἔϑγεα οὐδ τῶν: 

ἘΝ ἀγαλμα Ῥφεος χα ἡ ἀφοοδίτης. 

Αρεα χαὶ παφίζω ὁ ὁ ζωγράφος ἐ ἐς μέσον οἴκου 

Αμφιαϊξιπλέγδζυ γέγραφεν ἀμφοτέροις" 

Ἐκ ϑυείδος ἢ μολὼν φαέθων, πολυπαμιφαος ἀ [Ἀη, 

Ε φη ἀμυχανγόων εἰμφοτέροες σχοπέων. 
Ἡ ἐλιος βαρύμζωοις ἕως τίνος; οὐοη χὲὶ κηροῦ 

Η ὅϑελεν ἰψύλχου τὸν “χόλον ὀξελάσοωι. 

ΔΙΟΤΊΜΟΥ Εἰράγαλμα Ξε τέμιδεε. 
Ὡς ὡρέπει Ξοπερμίς εἰ. εἰ σ᾽ ὠρτεμῖν αὐτὸς ὁ χαλ 

Μ ανύς ζωὸς κχ ἑτέρφυ ϑύγατφα, (μευ 

Τ εκ μ(ϑέφϑυ δ᾽ ϑρασοςζας πἰλου ἦ ῥα κεν εἴποις, 
Π σα δϑὼν ὀλίρον τὰ δὲ κυνα γέσιον, 

ΑΝΤΙΡΑΤΡΟΥ Εὐςάγαλμα 

Ὄπύλλωνος. 

Β οὕπως ὦ ̓ πόλλῶν τόδε χάλκεον ἔρον ὀγωτᾶ, 
Α [λαΐης ΛητοΙ: χαὴ δὴ μϑρτυείη. 



ὼ ΕΒΔ ΠΤ ΈΤΑΡΒΟΝ. 3» 
οΟ θ᾽ ὅτι τῆσδὲ μιαιτέου ζεις ἤρατο, χώτιχατ' νον, 

Ο μμαάτα χαὶ κεφαλζω εἰ λαὸς ὁ κρογίδῳς, 

Ο ὑδὴ ἡρὴ νεμεσητὸν ἐγεύατο γα λχὸν ὀγαζαξ, 
᾿ Οὐ μετ᾽ εἰλφθιεψης ζοίον ἀπενλίασειτο. 

Εἰς ἄγαλμα ἀφροςδέτης τὴς εὖ 
κγιδῷ. 

Ὑ ς λίθον ἐψύγωσε τίς οὖ ̓ϑονϊ κύων ἐσεῖδεν; 

ΠῚ μερθν οὐ πέτρν τὶς τῦσον εἰργαίσατο; 

ΓΙ δαξιτέλοῖς χέρων ὅδε ποὺ πῦνος.ἢ τοῦχ᾽ ολυμιπος 

Χ γρθ)4,παφίης εἰς κγίδὸν ἐρχομϑκης. 

χλάτωνος Εἰς εὐ. 
ΕἸ παφίν κυϑέρφα δὲ᾽ οἰδιμα ες ἐς κγίδον ἦλϑε, 

Β ουλομνϑύν κα τίδειν εἰκόνα. τω ἰδιζευ. 

ΠῚ αὐτὴ σγ᾽ ἀ,ϑρήσασες πὐξισκέκόῳ οὐγὶ χώρῳ, 

Φϑέγξατο, πού γυ μνίω εἶδέ με πραξιτέλτς; 

Π ραϊξιτελὴς Οὐκ εἶδεν ἃ μῆ εμις θην ὁσιδηρος 

Ἰξι ξεσ᾽ Φρυς οἵαν ἤϑελε τίω παφίξζω. 

Τοί αὐτο εἰς ὃ α΄. 

Οὐτέσε ποραξιπέλης τεχνάσαιτο, οὐ θ᾽ ὁ σίδοιρος, 

Αλλ᾽ οὕτως ἔφης ὡς ποτε χρινορϑρη. 

Αδηδον, εἰς Ὁ ὐζ΄. 

Ακοωρίξ ταν κυωρὶν εἰγὶ κϑίδιῷ εἶπεν ἰδοῦσα, 

ᾧ εὐ φεί, πούγυμνζω εἶδέ με πτραξιτέλῃς; 

ΛΟΥΚΊΆΝΟΥ Εἰς αὐζ΄. 
Τ᾽ Σὐπαφίζω γυμνζωὼ φοεβεὶς Ἰδεν ἰ δέ τὶς εἶδεν, 

Οὗτος ὁ τω γυμεγζωὼ φησεώνϑμος παφίζω. 

Τοίύ αὐτῷ εἰς Ὁ ὠΐζ'. ᾿ 

ὈΣΝΝ μορφὴς αὐέϑυκα τεὴς αἰξεκαλλὲς ἀγαλμα. 

Κιυαῤιντεῆς μορφῆς φέρτερον σετίὲν ἔχων. 

ΕΥΗΝΟΥ͂ Εἰς δ΄ 
- γᾷ -. ! ὡνς ς ντν 

ΤΙ ἀλλαξ χοὴ κρογίδοιο στευδυγεέτίς εἶπον ἰδουσου 

Ἱ ζω κγιδι δου, οὐδένας τὸν φρύγά μεμφόμεϑει. 
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ἶ Τού αὐτο Εἰς ὠΐῳ! ὦ 

Τ᾿ οόοϑε »ϑὺ ἰδιαοισίν ὧν οὔρεσιν αὐτὸς ὁ βούτας 

Δ ἐρξατο τοὺ κούλλόις ποεῖ ̓ἐἰπεγείκα υϑῥαν" 

π ἐαξιτέ λῆς κριδΊοις δὲ πλμωπήξασθμ ἔθηκεν, 
Μαρτυρᾳ ὃ τέχνης ψῆφον ἔχων παελδὸς. 

ΑΝ ΤΙΠΡΑΤΡΟΥ σιδῶγιου Εἰς Ὁ ἀρ, 

ᾧ αἰσήο, τὸβ »μϑέκοωριν αὐα! κραναα χγίδὸν α,ϑραΐ, 

Α δὲ που ὡς φλέξᾳ χαὴ κὸς δῦσα λίθον. 

Τὸ ογ᾽ οὐ λεασιαδοις Γλυχὼν ἵμερον, ἀχ τί πέτρον, 
Α λλ᾿ στὶ κὴν ψυχεῶπῦρ αἰδα μιλμπὶ ΘΗΝ Ὺ 

Ὑ οἵους πρρξιτέλης κούμε δαιμριβ,θ ἢ ἔχ᾽ ἀῆας 

Τ᾽ αξινα μὴ διοσῶ ττλυτα γέροιτο παρί. 

Εἰς ὃ αὐζ'.- 

Τ υμμζεὼ εἶδε πάῤας με, χαὶ οἰ χίσῃς, καὶ ἀδώνιο' 
Τ' οἱς τρίς οἴϑου μόγοις ποραξιτέλης Ὅ, πόϑεν;" 

Εἰς Ὁ αὖθ χαὶ εἰς ποῦ οὐ αϑζούως. 

ἀὐϑίωαν. 

Ἀ φρογνοις πεξρίης ζύλεο εἴβεδέρκεο κοιλλος, 

Κκ αἱ λέξας, αὐνα τὶν φριγαὶ τὴς κρίσεως" 

Α τϑιδῶ δερκόνϑμος πάλι παλλαδαι, το οησάς, 
Ως βούτης ὁ πῶφας τέωδὲ πϑέξοχασεν. 

ἙΡΜΟΔΩΡΟΥ Εἰς αὐ, 

Ὥ αὖ κγιδέαν κυ ϑερφαν ἰδὼν ξένε τῶτο κεν εἴποις 

Α ὑπέχαὶ ϑνατῶν γε χαὶ ἀϑανοίτων" 

ἸΤα δ᾽ ϊ χεχροπτιδοῦ ς δορυθειρσέα παλλάδα, λδὺσ- 

Α ὑδασφο,ίντως βουχόλος ζεὼ ὁ παίξας. “" (σων, 

ΔΕΩΝΙΔΟΥ͂ Εἰς τίου αὐτίω ἀφροοδιτίω 
ὠπςλαισχκέγζωυ. 

Α ρεός ἔντεα ζαὕτα πἶνος ς χορ ὦ ὦ 2 κυϑερφα, 

Ἑ νὸδ ἐδοσοη,κενεὺν Τϑτο Φέρρυσει βαῤος; 

Α ὑτὸν ΕΣ γυμνὴ ̓γὸ οἰφωστλισεικ" εἰ δὲ λέλφῆαι 

Κὶ οἱ ϑεὺς, αἱ, ϑρωποις ὅσα ματίω ἐπαϊγής. 



᾿ὶ 

ΕΣ γἈθτ Αφηΐθν, 325 
ΟΑΧΕΞ - ΑΝ ΑΡΟΥ αἰτώλοδα)ς ὃ ἐὐζ' 

Α ὑτπὸν που τὰν κῦτωριν αἰπ’χριξωσατο παλλαὲ, 

Ταὶ ἔχ᾽ εἐἰλεξαϊδροῦ λαϑομϑῥα κρίσιος. 

ἀλρεσῳ ἀτααΝς ἜτΟ ὑπ χων αἰγόπῆίου, Εὖς 

τὸ ἀσώρτη ἔγοστλον ἀφροδίτέω. 

Αἰεὶ νϑὺ κυλέα, φέρῳ δεδαῖνκε φαρέτεζο, 

Τ ὀξα τε χαὶ ἡ ϑολιχῆ τὲ ἔροον ἐχηξολίῃης" 

Α ἰδὸνϑϑη Γὴ Π- α. δεσμὰ νϑμετώ]ολέμοιο λυκϑὺρᾳ, 
ᾧ ίλτρα Φέρᾳ «σαρτῇ τεύχεσιν αἰχεμοίχοις. 

Υ μεῖς σ᾽ ἐν ϑαλαμοισι λακωγίδες ὑσῖλα, κυϑηρῦς 

Α ζνϑυαι,πεῦδεοις πἰκίῆετο δορσοιλέοις, 

Αδέασοτον Εἰς τίω αὐτίω. 
ΠῚ ἄλλας τὰν κοϑέρφαν ἔνοσηλιον ἔφσεν ἰδεῦσοι, 

Κι ὑυαρι,ϑέλᾳς οὕτως ἐς χρίσιν ἐρχόμεθα; 

Η σγ᾽ ἁπαλὸν γηασασα τί μοι σείχος αὐτίον αἰρᾷν; 

Εἰ γυμνὴ γυκῶ, πῶς ὁτὸμν ὅσλα λείξω; 

ΑΝ ΤΥΠΑΎΡΟΥ Εἰς τζο αὐτίω!. 

Κ αἱ λίϑος ὡς πα φίη ϑωρήξαηο" ἢ ζα γα μάδλον. 

Ἑ ἴδε λίθον παφίη, χεὴ ὥμοσεν ὑϑελον ἐ{). 

Το ἀὐτε εἰς πίω «ὐτέωυ. 

Καὶ κυωρίξ απτώρτας οἶκχ ἄφεσιν οἷαί π᾿ εν ἄλλοις 

Τ δρυται, μα λαχαὶ ἑοσα νὅῥα ςολίϑως" 

Α λλαὰ χτὶ κρατὸς δὴ »ϑὺ ἐχὶ κόρων αἰτὶ καλύπηρας, 

Ἁ νη δὲ ̓χξυσείων αἰχρεμόνων καμοικα. 

Οὐ ὃ χὰ τευχέων ἐξ ἰὴ δχα πον αὐ θοίκοιτν 

Θ ρᾶχϑς εὐγυδλίδυ, καὶ λακχεδοὺῦ μονίαν. " 

ΦΙΛΙΠΡΟΥ Εἰς τί αὐτίω. 

- Κύων φιλομεμήδες, “ιλαμηπολε, τίς σε ὑϑὰ ἡμγξῶω 

ΟΝ αἰμωνὰ ζὶς πολέμων ̓ἐφεφαίωσε ὕσλοις; 

ὑΣ οἱ πα)αὶ Φίλος ἀζιχὼ ὃ Ὑεξύσοκόμης ὑμϑώαγος, 

Κ ̓  ) λιγυραῖ «δλων ἡδυμᾶνφς χαδλ τεδ' 

ἙΕ- τί δὲ ἴω ὡϑ)έδες αἰδροκῖόνα; μὴ, ,ϑρασεοὺ ἀρυ 

Σ υλήσωσ᾽ αὐχεῖς; κυωρὶς ὅσον δέυδαται. 



226 ΑΝΘΟΛ, ΔΙΑ Φ. ΕΠΙΓΡ;: ᾿ 

ΑΝ ΤΙΠΑΤΡΟΥ σίδωνίου εἰς τίοὐ αὐτίω αἴθ. 

χορϑίζω “ἀπὸ δολοίῆης. “ 
Ἧ ααλεδυίδων Ἔσο ματέρος Ὡὔρτὶ ϑαλάήηας 

Κυ ὑαρν, ὠπελλείου μῴϑονς σρφι γφαφίδος, 

Ως χεθι ἰσυμμάρψασαι Ὁ] ἀθορχον ὕδοτὶ χα, ὦ 

Ε κθλίξᾳ γοτερων ἀφοῦν πὸ πλοχσίμιων. ᾿ 

Α ὑταὶ νεωῦ ἐρέοεσιν αἰδίευαίη πεχαὶ ἡρῆ, 

Ο ὑκ ἔτι σοι μορφαξ εἰς ἔραν ἐρχόμεθα. 

ΑΡΧΙΟΥ Εἰς τζω αὐτίω, 
Α ὑτὸν ἐν πόΐζοιο ἐιϑζευντῆρος αἰπελλῆς ὃ 

Τ᾽ αὐ κύωρῦ γυμναλεῖδε λοχευορμϑϑαν" : ᾿ 

Καὶ (ἴα ἐτύπτωσε [δἰ οϑχον ὕδαιτος οἰφρῷ, 

Θ Δίζουσειν ϑικιλεραὶς ερσὶν ἔτι πλόκαμον. 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΎΟΥ εἰς τζοὺ αὐτέω, 
Κύφριξ ὅτεςαλόουσει χόκας αὐλιυυυρέος φρο, 

Γυμνή πορφυρέου κύματος ὁ ὀζανέδυ. 

Ο ὕτω που καὶ λϑυκαὰ πρυῖα χερσὶν ἔλϑσε 

Β ὀφρυχον,αὐγορζευ. ̓ὀξεπίεζον ἃ ἄλά, 

Σ τέρνα μόνον φαίνουσει, το καὶ ϑεμμς.εἰ δὲ ζοιηδὲ 

Κ εἰν, συζχείοϑω ϑυμὸς οὐγυθλίου. 

ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ σού πορ χων Εἰς 

πἰοὶ αὐτέου. 

Ἀ ρτὶ ϑα λαοσοίης παφίη πσδούκυνα λοχείης, 

Μ αν ἀπελλω ζω θύρα νϑρη παλῴμιζωυ. 

Α λλα τάχος γραφί δὼν ἀποχαζεο, μή σε διηγη 

Α φρὸς Ὀπογαζων θλιξουϑύων πλοκοίκίον. 
Εἰ Ἢ" ποτὲ κύωρις ἐ ἐγυμωνν Δ. μῆλον, ἢ 

ἐὺ φοίωῦ ἀδίκως παλλας ἐληΐσειτο. 

ΛΕΩΜΙΔΟΥ͂ οραντίνου εἰς πίω οὐτίω, 

Τω ὀκφυροῦσαιν μαΐϑες ον κόλπων ἐτί, 

Ἁ φρῷ τε μορμιώρφυσεαν δὐλεχῆ κώφριγ, 

Ε ἰδὼς ὠπελλῆς καίδλος ἱμερώτατον, 
Οὐ γβαπῆν δλλ᾿ ἔμψυχον ὀξεμαξαπι. 
Εὖ μὃν γὸά ἀχραις χερσὶν ὀκθλίξᾳ κόμαν, 
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Εὖ σγ ὀμμιάτων γαλξωυὸς ὀκλαίμπει πίρος, 
Καὶ μαζὸς ἀκ μῆς ἀγίελος κυδωνιῶ. 
Αὐτὰ σ᾽ ἀϑανα χαὶ διὸς σέο δυνέτις 

ᾧ αὐσοισιν,ὦ ζεύ λφπόμεοϑα τῇ: κρίσᾳ : 

Εἰς ἄγαλμα, δϑυσου πλησιον εὐ ϑζα α 

ἕως, 
“Ἑ ἱπὲ τί σοι ξειυὸν χαὶ παλλα δι: τῇ γὸ ἀχοντες 

Καὶ πόλεμοι, το Δ αἱ σοὶ δ[ ϑυαδὰν εἰλαπίναμ. 

“Μῇῃ σσϑοπετῶς ὦ ξᾷνε ϑεωῖν πέρι ζοία μεταλλα, 

Τ αϑι σγ ὅσοις εἰχεῖλος δα ιμονιτῆδὲ πέλω. 

Κ αἱ »ὸ ἐμοὶ πολέμων Φίλιον κλέος. οἶδὲν ἅστας μοι 

Η ᾧος διμηϑεὶς ἰνδὸς απ᾿ ὠχεανού' 

Κι αἱ μερόπων φυζω ἐγεγήρφ ϑυ" ἡ »ϑὺ,ἐλανν, 
Α ὑταὰρ ἐγὼ [λυχερ οἷς βότξεσιν ἡμεείδὸς, 

Κ αἱ μιά οὐσγ᾿ ἐπ᾽ ἐμοὶ μυτνρ ὠδῖνας ὑπέτλη, 

Λῦσα δὴ ἐγὼ μηδϑν πατϑιον ἡ δὲ,καρη. 

ΑΝ ΤΙΓΠΑΤΡΟΥ σιδῶνίου Εἰς ἕτερον 
ὠγαλμα πῷ ἀυττ, 

Α ὑσϑνίῳ πείσωνι σξένα ασιςὴς δ[ἑνυσος 
Τ δδυμφ! με δίων Φρϑυρὸς ἐπτ᾽ δὺτυχίη. 

Α ξιον ὦ δϑυσ᾽ ἐσεζης δυμον"ἔωρεπε, ἀἄμιφω, 

Καὶ κμιέγδνρον βακχῷ, καὶ ἡ βούμιος αἰ ἡταῖς 

Εἰς ἄγαλμα. δ νύσου αὶ ἡραχλέοις. 

Α μιφότεροι ϑηιξηὃς, χαὶ τι Φότερφι πολεμιςα), 

Κύκ ζζωος. ϑύρσω δνός ὁ δὲ ῥοπάλω. 

Α μφοῖν δὲ φῆλαι σεωυτέρμμονες, εἴκελος σ᾽ ὅπλα. 

Ν εξοός, λφοντῇ χύμξαλᾳ δὲ πλαταγη. 

Η "σὴ, αἰμιφοτέροις χαλεπὴ )εός" οἱ δ) στὸ “γκαης 

Η λϑονἐς αϑανάτοις, εκ πυρθς ἀμφότεροι. 

ΞΕΝΟΚΡΑΤΟΥΣ εἰς ἄγαλμα ἑρμοῦ. 
Ἑ ῥιμς ὠκὺς ἐγὼ χικλήσχομφ" δλλαὶ πα λαϊςρη. 
Μὴ κολορὸ χαραδνίξευτε, μι), ἀποδα. 

Ἡ πῶς ὠκὺςε᾿ ̓ γὼ, πῶς “γ᾽ ὄρθια χξοονομήσω, 
Ες βασιν αἰμ φοτέρων ὀρφανὸς ἱσαίμϑμος; 
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Εἰς Ὁ ἀὐζ' 

Ε ῥμεῖῃ ξυλίνῳ εἰς ἐπυύχετο,χαὶ ΤΥ γεν" 

Ἑ πε μὲ ἀείρας,χα μαδις βάλε. τῷ σὺ, ἀποιγου σὺς 

Ἐ ῥῥόυσεν κοταμτος. ὕξοις πόρε πολλάχι χέρδος, Ἔ, 

κικιοῦ Εἰὐςἕτερον τῷ ὐτΥ. 

Ε ἰνοσίφυλλον ὄξος κου δλζωιον αἰπὸ λεδοίγως, 

ρ ἦσι, ἔσηκ᾽ ἐρῳατῦ Ὁ γυμνασίου μεδέων ἷ 

Ερμμῆς" ᾧ ἔπι παῖδες αἰ μὕδατον, ψ: ὑαχυϑον. ᾿ 

Π οδλαχι,χαὶ θαι λερϑεὲς ϑηχαν ἰς ἴων ςξεφαίοις. : 

Εἰς ἕτερον τῷ αὐτί. 

ᾧ δφυρὸς Ἐχι σμεζωεοσι φὐξέςρανου εἵνεκα, μίμψῳ 

Ἑ νϑαδὲ, μοπνδγίαν χλιτὸν Σιποτρολιπν, 

Κ λῶπα μϑδιμοσώων δεδοχημϑμος. δλ᾽ ἀλέαοϑε 

Χ ρα, καὶ ἀγρϑτέρου κοῦφον Ὀρέχμλα ποδὸς. 

ΛΕΩΝΊΔΟΥ Εἰς ἕτερον τῷ αὐτο. 
Ταῦ αἰ γῶν ὃ νομεες μόρηθο: τὸν δηίσκοπον ἑρμιαν 

Εςασ ̓ αἰπολίων δἰ δύχιμον φύλακα. 

Αλλαίμοι ἐ! τ΄ ν᾿ ὄρη χλωρᾷς κειζορεσμκέναι ὕλας, 

Τ᾽ οὔγ᾽ ἁρπακίγοος μιήτὶ (κέλεοϑε λύκου. 

ΝΙΚΑΙΝΕΤΟΥ Εὐρφἕτερον τῷ τῶ. 
Α ὑτόϑεν ὀφραΐκινον με χαὶ οὖ» ποσὶ γήϊνον ἑρμιζωῦ 

Ε πλασεν αἰ ψιδὸς κύχλιος ἐ λιοσουϑμος" 

Π υδλὸς ἐφυροιϑέωυ οὐ «ψεύσορ(φη δλλ᾿ ἐφίλησα, 
Ω ξένε,ὀςρακέων δεῴμιορον ἐργασίζωυ. 

Αδέασονον Εἰς ἕτερον τῷ ἀὐτῶ, 
Ω, λᾷῷςε, μι γόμεζε “Ἢ πολλῶν ἕνα, 

Ερμὸβ ϑεωρᾷν εἰμιὶ γὸ τέχνα σχόπαι. 
ΦΙΛΙΡΓΟῪΥ Εἰς ἕτερον τῷ αὐτοῦ 

“Κ ρίζης ὥψω μῳ κυλλζωε; Δ, ϑλοδέτα. 

“Τ ἰς φϑονος εχ, λαχόμων; β4 φλινοε,διλὰ νόμος 

Α ῥλοτείωναϊπεχάν κλοπίμοις χέρα. ὦ  ϑγοδόξυ, 

Μᾷύ ; χλόη ῳν ἕξ, ἐρμιῆς καινὸν ἔθηκε νόμον. 



Ὗ ΤΈΤΑΡΤΟΝ 
Εἰς ἑρμιαιφρόδετον οὖν λείψῷ ἰςαίνϑμον. 

᾿Αὐνδρασιν ἑρμεῆς εἰμὶ, γωνωξὶ δὲ κύωριξ ὁρῶμαι" 
Α μιφοτέρων ἢ φέρω συμίολαί μοι ζοκέων. 

Τ οἰὦεκεν Οζκ αἰλόγως μετὸν ἑρμαφοόδετον ἔεντο 
Α νδρογεύύοις λουΐξοῖς, ποῦ δὰ. τὸν ἀμφίζολον. 

Εἰς ἀγαλμα ἐρώτος. 
Χ αἰλκειον τὶς ἔρωτα μετήγα ς᾽ ὧν πυρὸς εἰς πῦρ, 

ἣν ἥγανον ἷρμόζων τῇ χολάσῳ χόλασιν. 

ΣΑΤΎΡΟΥ Εἰς ἄγαλμα τῷ αὐτο, 
δεδεμϑρου. 

Τὸν πῆερϑθεντα τίς ὧδε, τίς εν δεσμκοῖσι ϑοὸν πὺρ 

Ὁ χμασεν; αἰλουϑῥης ὕψατο τίς φαρέτρης; 
Κ αἱ (ᾳἀξὠώκοξολοις «ὐἷξογγέας ἐστρήκωσε 

πᾷ ὅρας, αἱ πσὸ ς!ς αὐρῷ χίονι ϑυσείρϑδμος; 

Ὑυγεα (γ᾽ αὐθρωποις πραμύλα. μήποτ᾽ ἐκείνῳ 

Ο ὕτος ὁ δεσμκωτης αὐτὸς ἔδησε φρένα; 
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ΑΛΚΑΙΟΥ͂ Εὖς τὸν αὐτο. 

Τ ἰς σε τὸ ὄχ ὁσίως ἠχεθυμδῴον ὧδε πεδυσας 

: ἡχάτο; τίς πλέγι δέου σοι εἰρέδυσε χέρας; 

Καὶ πιναραν ὄψι τεκήγνατο; ποίϑοα τιξα, 

Ν ἡπιε, ποι πικρὴ πυρφόρος ἰοδύκη; 

Η ῥα ματίω ἐπόνησε λιθοξόος, ὃς σε τὸν οἰφρῳ 

Κ υμήναντα ϑεους, τῆση, ὡγέδησε παγῇ. 

ΑΝ ΤΙΠΑΤΡΟΥ Εἰς τὸν αὐτόν. 
Ὑ ἰς διοσπς: παλάμας πσδὸς χίογα, δᾷσεν ἀφύκγοις 

Α μασι; πἰς πυεὶ οὐ χαὴ δόλον εἶλε δόλω; 

Ν ἡπιε, μὴ δὴ δαίχρυ κ᾿ [λυχεροῖο ππδϑσωπου 

Β λλε: σὺ γὸ τέρττῦ] δοίχρεσιν ἠϊθεων. 

ΜΑΙΚΊΟΥ Εἰς τὸ αὐτὸν. 

Κλωῦε δυσεκφυύκίως σφιϊϑεὶς χίβας ἄχριτε δοῦμον, 

Κ λοδε μιαῖλα, αίζων ψυχοταχῇ δάχρυ ἀ, 

Σ ὠφροστεῦας ὑζοιςαὶ φρενοκλόπε, λησὰ ἘΣ ΌΨΕΝ 

Ἐ τὸρμὸν ψυχαὶ πῦρ, τ αῦμ᾽ ἀρόρφιτον ἔρως. 
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Θνατοῖς νϑὲ λύσις 8) γϑων ὁ σὸς ἀκριτε δεσμός" 

Ω σφι[ϑεὶς, κωφοῖς πέμιπε λίζαᾳ αὐέμοις, 
Ὃν δὲ βροτοῖς ἀφυλακῖος ἐνέφλεγες οὖν φρεσί πῦρ 

Α ϑράνεοῦ οἰ πεσὺ σῶν σξεινύνϑμον δοικρύων. (σὰ, Ὁ 

ΚΡΙΝΑΤΟΡΟΥ͂ εἰς τὸν αὐτὸν. 
»"» Ν ͵ὔ ΄“ 

Καὶ κλεῦε χαὶ φύναξε,συσφίγίων χερϑιν 

Τ' ἐνονζας- ὡ᾽ πίξουλε ζοϊα τοι ωρέπει. 

Ο ὐκ ἔοϑ᾽ ὁ λυσωγ᾽ μη ̓λεείν᾽ «(ποῦθε λεπε' 
9 γνο 3 » 

Αὐτς γὸ ἀλλὼν, ὧν μδρόμμιάτων, δείκρυ 

Ε θλιψας, ὧν δὲ πιχρ ᾧ καρδία βέλη 

Τ' ἡξας ἀφυκῆων ἰὸν ἐξαιξας πόθων 
τ -“ 35) ! γ 

Ερως"τὰ Ὡνητῶν σῇ ἐς] σοι ως αὐ γῆ. 

Π ἐπονϑας οἷ᾽ ἔρεξας. ἐσθλὸν ἡ δίκη. ' ᾿ 

Μοσχοὺ Εἰς ἔρωτα ροτοιῶντα. ἱ 

ΔΛ αμιπαϑδὰ 3εὶς χαὶ τόξα, (δου λούτιν εἵλετο ῥαθδὸν " 

Οὔλος ἔρως, πήρζωυ σ᾽ εἶχε καὶ το μοι διζευ" 

Κ αἱ ζϑιίξας τα λαέροῦὺν “ἰοὺ ζυγὸν αὐχένα ζώρων, 
Ε ασρὲν δηοῖς αὐλακοι πυρϑφόρον" 

Εἶπε σγ᾽ αἴω βλέψας αὐτῳ δὲν, ωρῆσον ξὐρούρᾳις, 
Μ ἡ σε τὸν ϑὐρωπῆς [βοιοῦ τ -᾽ οτρα βώλω. 

ΜΑΡΙΑΝΟΥ͂ οολοιοίκοί Εἰς ἔρωτα ; 
ἐςεφανωμϑρον. 

Π οἵ σοι τόξον ἐκεῖνο παλιίντονον, οἵ τ᾿ Σἰπὸ σεῖο 

Γ᾿ νγνυύνϑρμοι μεσεύτέωυ ἐς κρ αι διζευ δόγαχες. 

Π ὅ πῆερο; πο λαιιπας πολυώδγωυος, ἐς τί 5. διοσαὶ 

Σ τέμμιατα γερσὶν 'χῴς,κρ οιτὶ “ἢ ἔπ ἀνλο φέρφς; 

Ο ἐκ -ἰπόπθρδύμου ξένε κυωριδὸς, οὔκ Ὄπὸ γοαϑης 

Ε ἰμι, καὶ ὑλαιης ἔκγονος θύφροσεζώης. 

Αλλ᾽ ἐγὼ ἐς καϑαρήν μερόττων φρένα πυρσὸν αὐαίπηω 

Εὐ μαϑιης,ψυγέω “γ᾽ οὐρανὸν εἰσειναΐγω. 

Ἐκ σγ ἀρεῖ φεφανοις πισύρων πλέκω ὧν ἀφ᾽ ἑκαίφης 
Τ οιςδὲ φέρων, τορϑότῳ τω (φίης τέφομαι. 
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ἐξα Ἄ δδηλον. 

Μ΄ ἡ με τὸν εκ, λιξαΐοιο λέγε ξένε, τὸν φιλοκώμων 
Ἢ ἐρπόνϑιρον γυχίοις ἠϊϑζων ὀαῤοις. 

Βαὸς ἐ γω γύμφης Ὄπ γείτονος αἰ γρϑιώτης, 

Μ οιοδον ἐποτριούων ἔργα Φφυΐζοσκα Φίης. 

Ἑ γλαν Ὡπ δὐκαρπου με Φίλης ἔσεψου ἀλωῆς 

αὐτὰ ἐοστυρές ὡφφίων κ πισύρων ςξεφαλοι. 

ΤΟΥΛΙΑΝΟΥ͂ δ πὸ ὑπ χων αἰγυτηίου Εἰς 

τὸν ατραξιτέλοις ΤΩ 

Κι λίνας αὐχόνα γαῦ. ἐν ὑφ᾽ ἡμετίεόν πεδίλοις 

Χ ερσί με ληίδίαιε ἐπλασεκογαᾳξιτεέλης. 

ΤᾺ ὑπὸ γὸ τὸ τὸν ἔρωτα τὸν ἐνδὸϑι κευλύρδιο, “κε 

Χ ἀγκώστις, ριον, δῶχε 7).α: Φιλίης, 

ἘΠῚ μι αὖλις ἔρωτί προσήγαγε. χα) ὴ γὸ ἐ ἐρῶνζᾳς 

Δ ὥρον ἔρωτί φέρᾳν αὐτὸν ἔρωτα ϑεμίς. 

ΣΙΜΩΝΊΔΟΥ Εἰς Ὁ ἀὐνο', 
Π ἐαξιτέλης ὃ) ἔπασχε δινχρίξωσεγἔρωτα, 

Ἑ Ξ ἰδίης ἕλκων ,Ξιρχίτυτον χραδιης' 
ᾧ ρυνη, μιοϑὼ ἐμεῖο διδρες ἐμέ, φίλτρα δὲ τίκίω 

Ο ὑκ ἔτι Ὀξϑυων, δλλ᾽ ὠτενιζόνϑμος. 

ΤΥΛΛΙΟΥ ΓΕΜΙΝΟΥ Εἰς τὸν 
αὐτόν. 

Ανντί μ᾿ ἔρωτος ἔρωτα βροτῷ γεὸν ὠπασὲ Φρυγὴ 

Πραξιτέλης, μιαϑὸν χαὴ εὸν δύρονδιμος. 

Η ογ᾽ οὔ ἠρνῆνη τὸν τέκήονα; δεῖσε γῈ} οἱ φρζω 
Μ ἡ ϑεὸς αὐτὶ τέχν ης σύμμαχα τόξα λοίδη. 

ν αρξᾷ σγ᾽ οὐκ ἔτί που ἡ κύαριδος, δολ αὶ δ ὁ ὧν σὰ 
Π οαξίτελες,τέχνζου μητέρ ᾿ ἔλεςαιμδίν. 

ΛῈ ΑΥ̓ΤΟΥ͂ εἰς τὸν αὐτὸν. 

Ὁ ξαστέες τὸν ἔρωτα μϑνον θεὸν αχ κυϑερείη: ηξ 

Α ᾧν᾽ οὐχ ἑτέρου γρατό]ον π᾿ Ξέρχετύπου, 

Α λλ ὃν ποραξιτέλης ἢ ἐγὼ ϑεόνγ. ὃν δὶ φρύνη 

Δ ἐρχόυϑιυος, στρετέρων λύτρον ἔδωχε πῦϑων. 

Ὑ ἃς 
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πάλλαδὰ Εἰς ἰρωτα γυμνό. 
Γ υμνὸρ ἔρως δὰ τῶτο νὰ αὶ μεἰλιχὸς ὅδ" 

Οὐ ̓ γὸ ἔχή τόξον χαὶ τὸ πύφϑεντα βέλη. 
Οὐδὲ μαϊτέωυ πα λόίμθης τουτέχά δελφῖνα κα Ὁ αὔϑος" 
Τὴ μϑρ δ. γεῆαν, τῆ. ἡ δὲ ειλα αν 

ΓΑΒΡΙΗΛΙΟΥ͂ ὑπάρχου Εἰρέρωτα καϑεύ-- 

δόντα ον πιπεροπαιφῷ. 

Ο ὑδὲ κατακνώοσων, οὐση᾽ ἄπγοος δ, ονὶ ὶ δα, 

ΝΟ ὁστϑι πυρλασάρτου δηγματὸς αν τ ἐρώς. 

Εἰς τὴ αὐτὸν. 

Ο ὕτοςὁ τὸν δϑοιλὸν φυσῶν, ἵνα. λύχνον αὐαψης, 

Δ ὧρ ἐπ᾽ ἐμαξ ψυχαὶ ἄψων ὅλος φλέγο (αι. 

ΠΛΑΎΤΩΝΟΣ Εἰς ἕρωτα τ κφιμώ-- 
μϑιον' θὑρέϑη δὲ αἰ ποῦ ὑδεύτω ; 

Α λσος σ᾽᾽ ὡς ἱκόμεοϑα, βαϑύσκιον, ποσῷ ἐγδὸν 

ΤΙ ορφυρέοις μήλοισιν ἐοικότα γαῖ δδι κυϑύρης. 

Ο ὑσ) ἔχεν ἰοδῦχον φαρέτρζευ, οὐ καμπύλα, τύζα: 

Α λλα τὰ νϑὲ δενδρεοσιν ὑπτ᾽ δὐπετάλοισι χρέμδμτο, 
Αὐτὸς σγ᾽ ὦ και λύχεοσσι ῥόδων πεπεδηϑρμος ὕπνῳ, 

Ἑ ὅδεν μειδίϑων, ζουθα) σγ᾽ ἐφύπερϑε μέλιοσαι 

Κ ἡρϑχῦτο ις αὐτὸς λαγδροῖς Ἔχ! χείλεσι βῶἥνον. 

ΣΤΑΤΥΛΛΙΟΥ ΦΛΑΚΚΟΥ Εἰς ἔρωτα 
χοι μι ϑρον. 

Ε ὑδῳς αἰγρύπνους ἐπαΐγων ϑνητοῖσι μεσλμνας, 

Ἑ ὕδας ὠτηρὴς,οἶ, τέκος ἀφοφ νοξῖ, 

Ο ὐ πεύκην πυφϑέοσθλμ ἐπήρυϑρος, θη), ἀφυλαᾳκῖον 
Εκ χέραος “ψαλλων αὐτίπογοιο βέλος. 

Α λοι ϑοιρσείτωσειν" ἐγὼ σγ᾽ ἀγβωχε δέδοικα, 

Μ ἡ μοι χαὶ κγώοσων πικρὸν ὄνον ἰδὴς. 

Αλφειου Εἰς ἐδ. 
Α ρπασομφὶ πυρϑέοσθμ ἔρως χεοὸς ἐκ σέὸ πεάχην,. 
Σ υλήσω σὴ ὦ μων εἰμφικρεμιῇ φαρέτρζευ,, 

ΕἸ ἐτυκιος ῥὕδᾳς πυρὸς ἔγζονε, οὶ σξο φῶτες͵ 

Γ' 69: βαιὸν τοξων βυγομίζωυ ἀρουϑυ.. 



π Ο σ᾿ γε ννενσ 

ΒΗΛ ΤΈΤΑΡΤΟΝ 1; 

Α λλὰ χαὶ ὥς σε δέδοικα δολεσιλόχε μὴ ἔφα κεύϑης 
Ε ἰς ἐμέ κηὴν ὕπνῳ πιχρὸν ὀγφρονίδης. 

ΜΕΛΕΑΤΡΟΥ͂, οἱ δὲ, ΣΤΡΑΤΩΝΟΣ, 

Εἰς ἔρωτα. 

Εἰ ταὶ. σοι «ὔέρυγες τπειχιναὶ ἶξὶ νῶτα τέτομται, 
Καὶ ὶ σκυϑικδὺ τόξων αἰκροξολῴς εἰχίδες, 

ᾧ δ ξ ζομ ἔρως ὑπὸ γϑῦ σε. τἰγὸ πλέον. δ δὲ »ὃ αὐτὸς 

Σ αὐ ἔφυλδῳ ῥώμον πϑωδαμαίτωρ ἀΐδας. 

ΣΈΚΟΥΝΔΟΥ Εἰς ἀγάλματα ἐρώτων. 
Σκο λοραρᾷς ἰσ) ἐρωΐε ἰδ ὡς βολαροῖσιν ξ᾿ ὠμοῖς 
Ο πλα Φέρρεσι δον γηπι ̓ ἰγαλλίμδμα, 

Τ μπόρα χαὴ ἡ θύρσον β' βεϑιμίου,ζίεσος δι δὲ κεραυνὸν, 

Α ἀκέι ἐλ ίου χα] ϑρΣϑ ύχόμον, 

Φ εἴς σ᾽ ὄὐτοξον Φαρέτρζωο, αἱλίου δὲ ποίωιναν, 

Καὶ εϑενάραν χφροΐν ἡφοικλέους ῥόπαλον. 

Τί “πλέον αὐ,ϑιρωποισιν͵ ἔρως ὅτε καὶ πόλον εἷλε, 

Ἱ ὄχεα σγ᾿ ἀθανάτων κὐαρίς ἐληΐσοι; 
ΦΙΛΙΠΙΟΥ͂ Εἰς αὐ, 

Σ υλήσαιντες ὑλυμίπον ἰσ)᾽ εἰς ὀστλχοισιν ἔρωτες 

Κ' οσχκοιεῦ τ᾽ αἰϑικνατων σκῦᾳ Φρυαοσονϑροι. 

ᾧ οἰζου τοζα φέροισι, δὲς δὲ κεραυνὸν, ὭγοΉος 

Ο σπλον χαὴ κυνέζευ νἥρᾳι κλέοις βόπαλον, 

Ε ἰνδγίου τε ϑεού ποιξελὲς δόρυ, ύρσα πε βακχοὺ, 

Π τίωυὰ πέδιλ᾽ ̓ἐρανό,λαμπαϑα Ῥρτέμιδος. 

Οὐκ ἄλϑος ϑυητοῖς εἴχειν βελέξοσι ἐ ἐρώτων, 

Δ αἰμονες οἷς ὁστλων χόσχχον ἔδωχον ἔχν. 

ΠΑΡΜΈΝΙΩΝΟΣ Εἰςάγαλμα ὕράς. 

ΦᾺ ̓ ργγεῖος πολύκλφτος,ὁ χαὶ μόνος ὀμῥιασιν ἡρζω 

Α αϑρήσοις, χαὶ ὅσην εἶδε τυπωσαμϑμος, 

Θ ν»τοῖς καίλλος ἔδαζεν ὅσον ϑεέμις" αἱ σ᾽, ὑπὸ χϑλποις 

Α Ἄγρτοὶ μορφαὶ ζιωὶ φυλαοσύκεθα. ΣῊ 

Εἰς ἄγαλμα ἡρὰς ϑιλαζούσες ἡ ἡρᾳχλέα. 
Α ὑτίω μμιητευζαὶ ἀλμωνα Ὅμδεκα μαζὸ 

Ε ἰς νὐλον ὁ πλάφης οὐ χσξϑσένηκε γαλαι. 
γ. 13, 



54. ΑΝΘΟΛ.δΔΙΑᾧΦ. ἘΓΊΓΡ, 
Εἰς ἄγαλμα καιλλιόπης. 

Κ δινύηη »ϑὺ ἐγω,κύρῳ σγ᾽ ἐμὸν ὦπασαι μαζὸν" 
Ο ς πεέφε ϑείον ὑμηρϑν,ο)εν τεῖε γηδομως ὁ ρφάϊς. 

ΤΩΑΛΝΝΟΥ ποιητῷ τῷ Ὁ βαρθοῦκαλλα Εὐτ' 
εἰκόνα, τὴς αὐτῆς. 

Ἡ ὅελε μϑηπονϑρζο ὁ δ ζωγράφος εἰχϑνι λράψα!" 

Α λλ᾽ ϑισσλάπομδρης, ἔγραφε καλλιύπην. 
Το ἐυτψ Εἰς εἰκόνα, πολυμνίας. 

Σ {0 »δὲ εἰκὼν ηδὲ πολύμψια, κοὴ σὺ δὲ μούσης: 

Εν »ὃ ἐπ᾿ ἀμφοτέροις οἰοζομκοι, χρὴ πτύπτος εἷς. 

ΑΝΤΙΡΑΤΡΟΥ Εὐς εἰκόνα μουσῶν. 
Τ ρίζυγες αἱ μοῦσοι τὰ δὴ, ἐςαινϑυ"ἃ (εἰα;, λωτοιᾷ- 

Α δὲ φέρᾳ παλαίσ!ς βαβειτον δὲ χέλιω. 

Α ὃ ξϑέθινη Ἰπβχιλολνοὴ οὗ σὺ εἰ ἐγηάϑδα, 

Β αὐρθιτον" εὗ ζαλαχανῖι οὐμνοπόλοις δέγειχας. 

Αλλ᾽ ὦ »ϑὺ, κραγτεῖραι τ πόνου πτελέ οἱ δὲ ἐδηῳδὸς 

Χ ρωματος" αἱ δὲ ὗφαξ δὺρέτις μονίας. 

ΘΕΑΙΤΗΤΟΥ γολαοικοῦ Εἰς τὸ 
οἷ ϑίευωμῶν νέμεσιν. 

Χ μνέζω με λίθον παλιναυξέος ἐκ, «ἰξιωπῆς 

Λ αὐτύπος τμήξας πέξοτόμοις αἱ αἰχίσι 

Μ ἥδος ἐποντοπόρόυσεν, ὅπως αὐδρείκελα τεύξ, 

Τῆς κατ᾽ εὐϑζωυαιῶν συμξολᾳ κρι(μ(μογίης, 

Ω ςδὲ δαϊζονϑμοις εἶδα ϑων αὐτεέκίυπε πέρσοξ, 

Κ αἱνέες ὑγρ9 πόῤϑεου χεύμιοισιν αἷμμαι λέοις, 
Ἑ ξεσαν ἐδρήςηαν ἐριςτώδινες αἱ,ϑέεζεης, 
Δ αἱμον᾽ αὐτῤφιαλοις αἰτίαι λον μερόπων. ' 

Α ἡἱϊμαλανπεύω (2 ἐλπίδοις' ἐΐμῳ ᾿ δὲ χαὶ νεῦῦ 

Νίκη ἐρεηϑεί ἰδοὺ ς,αἰοσοθίοις νέμεσις. 

ΠΑΡΜΈΝΙΩΝΟΣ Εἰσφ ὐό,. 
Μ ἡδδις ἐ Ἀπιαϑεῖσοι “δ οπτουοζφόρος λίϑος ἐϊ), 

Η λλαηϑάυ μορφζωυ χαΐθλον εἰς νέμεσιν. 
Ἑ "δεικρς ἱδρεωυλεῖσαι δια, βαμαγοιοτος ἔχ᾽ δηθαι, 

Νίκης χαὶ ἡ (ϑφίης ἀτ)δὶ εἱοτύριο. 

: 



“᾿ς δὰ 

Π ΠΒΙΒᾺ ΤΈΤΑΡΤΟΝ ἢ 
᾿ ᾿ς Εἰς ςήλζω νεμίσεῶς. 

Ἡ νέμεσις κσδολέγή τω πήχει τῷ τε χαλινῷ, 
Μ ἡτ᾽ ἀμμέξον τί ποιᾷν, μὐτ᾽ ἀχάλια λέγφν, 

Εἰς ὦ αὐζ 

Ἡ νέμεσις πχεου κα τέγω. τίνος οἰώξχας; λέξᾳς: 

Π ἅσι τοῦδοι Γένω, μου δὲν αἰτὸρ Ὁ μέτρον. 

ΠΛΑΤΘΝΟΣ Εἰς ἄγαλμα πϑρὸς 
συῤίξον. 

Σ μγαΐτω λάσιον δρυάδων λέστας, οἵ τ᾿ Ὄἰτο πέσρας 
Κ δοιιοοὶ͵ χαὴ βληγχαὶ πουλυμιγὴς Τκαίδων, 

Αὐτὸς ἐπεὶ σύφαγί! μδηίσδεται βυχελαίδιῳ πᾶν, 

Υ γοϑνϊεὶς ζθυκίων χεῖλος τι πύρ καλοί μων. 
Α ἱδὲ πέριξ ϑαιλεροίσι χορϑν ποσὶν ἐξήσοιντο 

Ὑ δ)ιαΐδες γύμιφαι νύμφαι οἱ μαι δρυάδὲς. 

ΑΡΑΒΙΟΥ οολαοϊκοόεἰς Ὁ δῷ. 
Ην ἄχα συρίζοντος ογαργέα πϑρὸς ἀἰκουν' 

Γι νβῦμα γὸ ὁ πλάςης ἐϊκατέμιξε τύπω. 
ΤΑ λλ᾽ ὄρϑων φδογρυσαν οἰ μιήχανος ἄατον ἦχω, 

Π  ηκῆίδος ἠρνηϑν φθύγίον εὐωφελέα. 
Αλκαιοὺ Εἰς ἐνζ΄. 

Ἑ μηνγᾷ παν λαφοῖσιν ὀρφξ τα χείλεσι μοῦσαν, 
Ἑ μιπνά, ποινϑυίῳ τερπόνϑμος δόναχι, 

Ε ὑχελοίδῳ σύφλγίι χέων μέλος" ἐκ, δὲ σεώυῳδο 

Κ λαξ χα τίϑύνων ῥήματος δ μογίζωυ. 

Α μφὶ σοὶ ῥυθμοίο χτ' χρότον ἔγϑεον ἴχνος 

Ῥ γοσέοϑω γύμφαις τοῦ ςδὲ μεϑυδριώσιν. 

Εἰς ἄγαλμα πανὸς ἱσαίνϑμον ἐχὶ ὁλκῷ 

ὕϑουιηος αἰψοφυτὶ ῥέοντος. 

ΤΠ αὐα με τὸν δυσέρωτα χαὶ ἐξ ὑδαίτων φυγν ἐχω. 
Εἰς δ ἀν. 

Ὑ ὧδε χτλ γλοεροῖο ῥιφεὶς λᾷ μῶγος ὁδῖτα, 

Α μιπαῦσον μόγεροι μὰ λθακαὶ γα μόου" 
Η χί σε ζαὶ ζεφύροιο “ναοσσο βίη πίτυς αὔραις 

Θέλξᾳ, τεῆίγων εἰ σαΐοντα μδιος' 

γ. 11] 



6 ΑΝΘΟΛ. ΔΙΑΦ. ΕΓΊΓΡ. 
Χ ὦ ποιμιζω ἐν ὄ ἐσσὶ μεσαιμρεινὸ ἀ ἐοϑι παγαῖς, 

ἊΣ υρίσδων,λασίας δόμνῳ το ἡπλατόβου, 

Καὐμα᾽ ὁ ὀπωρινοῖο φυγων κυνὸς. ἅλμα δὴ ̓ἐμείψάς ἢ 

Αὔριον. 88 πόδέ σοιπόρὶ λέσροντί πίθου. 

ΑΝΥΤΗΣ Εἰς ὠδο. 
Ξ, Φ᾽, κασὸ ταν ττέτραν πετρυμϑμα, ἢ ̓α)αΐπτευσον" 

Α δύτοι χλωροῖς πγόῦ μα ϑοή πεταλοις. 

Πίδοκα τ᾿ ὧν παῦεῖς ἐυχεὼ πίε. δὺγὸ ὅδίταις 

Α μπαυμ᾽ τ δερμμῷ. καύματι πϑτο φίλον. 

Εἰς ἀζ. 

Ἐξ εὐτε δος ὅν ὁ φίλτατος ἔκιχυτος τί. 

Μ αρτυφλζωυ δὲ Φέρε πίω ἐπόίω νεφέλξω. 

Ἐρι ῥῥρίαι, Ὃ αὐακῖα τε πέχεν γεφ πέτα ζεις 

Α ὑταρ Ὁ ἑρμείας πόδα τὼ αἰγηατώω. 

ΛΕΩΝΙΔΟΥ͂ Εἰςέτερον πόρα. 

Μ καὶ σύγ᾽ ἐπ᾽ οἰονόμιοιο πἰξι πλέον ἰλύος ὧδε 

Ἰ ὅτ ἀδραδραίηο ϑερμμόν ὁδἶπα πάις: 

“προ Ὁ καλοῦ 

᾿ 

ον - 

Αλλαὶ μολων μιοΐλαι πύϑὺν ὁ ὑπὲρ ϑαιμάγίξοτο ἃ ἀχρην, Ι 

Κ {εγε “ἢ κείνα ποιρϑμίᾳ πίτυν 

Ἑ ὑρησς κελαοίζον ἐὐχρζεύα «[α πέτοης 

Ν ἅμα, βορφαίης ψυγεύτερον γιφαδὸς. 
ΑΝΥΤΗΣ εἰς ἕτερον πόμα. 

“Ὁ [αῆεὲκατὶ οἰάξαπον παν οἰγοότα δαίσκιον ὕλαν: 

Η. ̓ϑιος,οἰδωθόᾳ τῶδε χρέχεις δόνακι; 
Ὁ φεα μοι ἑρσήεντει κατ οὔρξα, ζὑτανέμουντο. 

Π ὀρτίξς, ἡ ὑχόμων διετα!ομδναι σα χθών. 

ἘΡΥΚΊΟΥ εἰς ἕτερον ποβά.. 

Ε ὕξοχα ϑηροξολᾷ τε κυναγέται, οἷ ποτὶ ζω τὸμ 

Γ' ἀγὸς ὀρᾷξ ἁτεὼ νφοσύψϑμοι σχόπίαν,. 

Οἵτε λίνοις βαήνοιτε πεποιϑύτες, οἷ τε σιδαίρῳ, 
Ο ἵτεχαὶ ὁ ἰξέυτᾶ λϑοϑροξόλῳ δόνακι. 

Κα μέ αἷς ὑμείων ἜἜΕΜΧ ΥΙΝΝΝ οἶδα ποτ᾽ ̓ ἀγξαν. 

Κ΄ οσγεήν, αὶ λθβαν, καὶ λίνα, χαὶ καλάμοις. 

ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ͂ Εἰςέτερον πόδα. 

Τὸ πραρῥποιων ἐμιὲ πλβαγδ: Ξέρκοίδα δ ΡΟΝ 



ΒΙΒΑ ΤΕΤΑΡΤΟΝ 17 
Τὸὺν ἴθ᾽ ἐἰϑίωαιων, ςήσοιτο μιλτίάδες. 

ΘΕΑΙΤΗΤΟΥ͂ Εἰς τὸν αὐτὸν. 
Υ͂ λοβαίτοις, φιλόδενδρος, ὁ ρέοσαύλου πύσις ἄχοιξ, 

Π ἀὐσχοπος, ὐκεξαου μαλοφύλα ἀνὰ ας, 

Π αὺ ὁ δασυκναίμων,ὁ πολύασορρε, ὃς μετὸμάςας 
Ἑ δραμεν αὐ χἐμευπᾶν ἐ ἐς δαῖν ἀοσύφίων, 

Μιλτιαδδυ φήσειντος ὁμάασιϑὲι «σοδιωκίζωο. 
ΤΙ ζαμα!,ὰ κλοῖτου ἕρίγια. συμμαλάνς. 

Α ὅλας αἰκροπόληες' ὃ ὁ μιηνδοφφόνος δὲ δέδωςαι 
“ΚΞ ωὸς ἐμὶν μὕραϑων καὶ ἡ μὐραϑωνομαίχοις. 

ΦΙΛΟΔΗ ΜΟΥ͂ εἰς ἕτερον ἀγαλμα πόρος. 

Τ᾿ διοσοις αἰϑαναΐτοις ΧΟ λίϑος. αἱ ἐ χεφαλαὶ γὸ 

Μανυφ πραναῖς σπίθα, τὸν αἰρόχερων" 
ὋΣ τέρα δὲ καὶ γηδεὲ, ἡ ἡφφικλέα" λοιπαὶ δὲ μηρον 

Κ αἱ κνήμης ἑρμῆς ὁ ὁ τῆερόποιοῖ ἔλθοι. 
Θυψ Ξυρνηῆσῃ ξέγε μυχέτι. τῷ ὃ γὸ ἑ ἑγὸς σοι 

Θ ὕματος οἱ ποκοσοὶ δαϊμονες ατηομεθαι. 

Ἀπολλῷνιτου σμῦρναϊο εἰς ἕτερον 
ἀγαλμα πρός. 

ἉἈ φφϑτέρων 3 ϑείς εἰκχε' τἰ μοιτγρυσέοις δεπαεοσσι 

Σ πύνδετε ; πού σγ᾽ ἰτᾷλού χεῖτε μέϑυ βεομίου, 

Κ αἱ γνροις ̓ζῳρων πέτρη πδοςδεῖτε πένοντας; 

ᾧ εἰσαοϑ. οὐ ζουτοις ϑύμασι περπόμεϑαι. 

Γ ἂν ὁ χϑρωρείτης,αὐτοξυλος, Ἐςρνεοθοίνης 
Ε ἰμὶ, καὶ ἐϊϑονίου Γλδυκοπότης κύλιχος. 

ΛΈΩ ΝΙΔΟΥῪ, οἱ ὃ ΡΕρι τ οῦ, εἰς 

ἀγαλμα Ὡριήτῶυ. 
Αὐτοῦ ἐφ᾽ αἱμμασιαῖσι τὸν αγουπροιεῦτα ρίνιπὸν 

Ἑ ςησεν λα χόμων δένουϑρης φύλακα. 

Αλλ᾽ ὡς ετέτα μαι, Φωρ ἔμκξλεπε τῷτο ογ ἐρωϊᾶς 

ἈΞ ΉῚ ὀλίγων λα χόμων εἵνεκα; ΟΜ ὀλίγων. 

5 ΥὙΜΝΈΩ εἰς τὸν αὐτώ. 
τς αὐται φρρινππίζ ϑω κἂν ἣ χρόνος, οὐ ̓ οἰ φχρίνω 

Ο ὑδένα φὼρ οὕτω ταῖςδὲ τ ϑοὶ «οξασιῶς. 

γ. 1111. 



"8 ΑΝΘΟΛ. ΔΙΑζ. ΕΠΙΓΡ: Ὕ 
Ἑ ὡρέπε μὴ λαιχόβων ἕνεχεν ταδὲ καὶ χὺ λϑκιωλῶν 

(Ὁ ἡσή τίς) με λέγ. ἔ ἐαρεπεν' Ὡλὰ λέγω.. 

ἜΠς ΙΑΝ ΟΣ Εὐσύτερον αρίηπϑ. 

Ἑ ἰς Ὁ κενόν μὲ τλλίθα γάμου χίεν ὧδε ωρίητῶν 

Εὐ ̓τοχίδος,ξυραὶ ἢ κλυμαιτίδων φύλακα. 

Κω ) αὐξιξέδλημαι χρη μγὸν βαϑυνὁ ὃς σα ἐπέλϑη, 

Ο ὑδὲ ἐ ἔχοι! κλέψαι πλξὼ ἐμὲ τὸν Φυλάφκα. 

ΑΒολλῷνιδου Εἰὐζέἕτερον. 
Ανϑετ᾽ αὐαλξασορης με τὸν σέκ δλχὶ ποουὶ ωρίητίον, 

Εν ϑϑον σγ αἰμιφοτέρῳ σρεεθατὶ [χεκλιμϑβον. 

Ἰ ξε 5 φυρόμάᾶχος ἀϑείτων δέμωι εἰ ιόι καλήν 
Α εϑρήσος,διζόυ μηκέτι “πὼς ἔπεσον. 

ΦΙΛΙΡΠΟΥ Εἰρἕτερον. 

Ὦ μαίας τ’ ἐσορωώ (αὶ ἰχάϑαςεἴλνε λαίξᾧν μοι 
Σ υἱχωρᾷς ὀλίγας "Δηίανε μμδεμίαξ. 

Ο ργίλος ὡς ὃ ωρίηπος ἐρᾷς ἐτί χαὶ κενὸς ἡξάς. 

ἽΝ αἱ λίτομαι δὸς μοι" καὶ γὸ ἐ ἐγὼ δέομαι. Ἵ 

ἿΧ ρἰζφογο(λέ ἔγε ε μοι ) Ὁ ἐμοδ τους, ἔ ἔσινόμος ποὺ, 
Δὸς, λάξε." χαὴ σὸς ὧν Ξργυειουσὺ γλίχῃ; 

ΞΑ λλότι χεῖμα φιλαί “ ποῖον τόδε; τομαὶ χαπέοϑων 

Σ; ὕκα, δὸς ϑὐϑύμως ἰκάδω πίω ὁ ὀπίσω. 

ΑΡΓΕΝΤΑΡΙΟΥ Εἰς ὐθ᾽͵ 
Ὦ ριμος. "οἶδα χαὶ αὐτὸς, ὁδοιπόρε. μηκέτ᾽ ἐπα 

1 αὔδα, μη; ἐσύρα" τὸν πέλας αἰκρέμονα.. 
Κα ἐτὰ ̓ Ὡρίηπος ἐφίςα μοι) ὀξὺ δεδορκώς, 

Καὶ Φυλακχήν σύκων ζεὼ ἐπέοικεν ἔγων. 

Ην δὲ μόνον σὺ ϑιγης Δ ἰοαίδος, ἰχαίδαι δωσής. 

Ως ἰσότης πλρτων ὅξ: δικαιοταίτη. 

ἘΡΥΚΙΟΥ͂ Εὖς τὸν αὐτόν. 
Ως βαρὺ τϑτο ωρίηστε ἡ δ τετυλωμδιίον ΤΑ 

Π αὖ Ὡσο βουβώνων αὐεϑρόον ονυκέχυχᾳς, 
Ἑ ἰς γάμον Οζι αὐέτοιμον. ἔχῴ δέσε δίψα γαωυαρδ 
Ω, ̓γαϑε, αὶ ασαργες γυμὸν ὥπλρτα πόροις. 
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Αλλὰ καταρήυγε τὸν ὀξῳδυκότα φ 

Τ ἀδε,χοὴ αὐγνρῇ κρύψον “πσὸ ἰχλομάν, 
Οὐ ὮΝ ἐρνμοῖον γα) φς Ὀρος, λα πϑν᾽ ἐλλῆς 

Η ὁνα, τέο ἱερζεῦ λάμεψαχϑν ἀμφιπολῴς. 

ΑΝΤΙΣΤΊΙΟΥ Εἰς τὸν αὐτὸν. 
Α γοφύλαξξ ἐφηκα πολυκ πεαίοὶς - Ὄοούραης, 

ᾧ ρίκωνος και λυξζωυ χαὶ Φυτὰ ῥνόνϑυ ος, 

Τ τ λέγων χ» ἕκατον, ἐπὴν γ))αἴσνες ἐσιδὼν με 
Τ οὐσκδυοις, γωρᾳ τίου κτ' σοι τὸν ὁδὸν. 

Ην δὲ πϑρεκξαης ἐς ἃ μὴ ϑέμις, οὔτι σ᾽ ὀγήσῳ 
Η λούχνη. τρυπᾶν πόρτας ἔχιςαίμεϑα. 

πλάτωνος Εἰςάγαλμα (ἀτύρα ὧν 
ἐῤίθάα ἑσως͵ ὼ εἰς ἔρωτα καϑεύδεγται. 

Τὸν βραμίου σούτυρον τεχνάσοιτο δα δωλέα χὲρ, 
Μ οούῃ ϑεασεσίως Ἤρδυμιαι βα λοῦσαι λίθω. 

Ἑ ἰμὲ ἢ τως γύμφαισιν ὁμέσίος: αὐτὶ δὲ τῷ φρὶν 
τ φρφυρέου μεΐϑυος, λαθϑν ὕδὼρ πξεχίω. 

Ὲ ὕχηδον σῇ; ἰλυνε Φέρων πόδα, μή ταῖχα χϑῦρον 

Κὶ νήσῃς ἁπαλῷ κωματὶ ϑελοόνϑυον. 

Τοῦ αὐτν εἰς Ὁ ἀὐζ΄. 
Ἑ ἰμὲ »ϑὲ ϑόκεροίοιο Φίλος δερᾳαπων δ γυσν, 
Λ εἴβω γ᾽ εὐργυρέων ὕδατα ναϊαίδων. 

Θ ἐλγώ “γ᾽ ἠρεμκέονται γέον ποδξ ἡ κωμαιτὶ ποῦ αι. 

ΑΥΑΘΙΟΥ ορλαςίκοῦ, Εἰς εἰχϑα σατυρὰ 

τϑὸς τῇ οἰκοὴ τὸν αὐὐ λὸν ἔχοντος, χαὶ 
ὡς» ἐὐμραρθαι. 

Α ὑτοματως (ἀτύείσκε δογαΐξ πεὸς ἦχο ἰδνλφ. 

Η τί ὐρακλίνας οὗας ἀγάς καλάμῳ; 
Ος δὲ ἡδὺν σίγησεν! ἰσως κ᾽ αὖ φϑέγξατο μόϑον; 

Αλλ᾽ “πα περπαιλῆν εἴχετο ληϑεδὸνι. 

Οὐ ΝᾺ χηεθς ἔρυχεγ᾽ ἑκών σ᾽ βασαίζον σιχάω, 

Θυμϑὺ ὅλον τρέψας πυκτίδὸς ἀοολύν. 



Ἂν 

340 ΑΝΘΟΛ. ΔΙΑΦ. ΈΠΙΓΡ. 

ΛΈΟΝ ΤΊΟΥ φρλαοίκοό εἰς ἕτερον 
στώτυρϑν. 

Τ' ὧν σεύτυρον δϑνυσος ἰδὼν τέσον δλο νος ἔχοντα, 
ΚΕ αἱ μινέ ποικΊείρας, ϑύκαυτο λαΐνεον. 

Α λλ᾽ οὐογ ὡς ἀπέληξε βαρυτλύτων ὀδεουαων; 
Ε ἰσέτ γὸ μογέᾳ χαὶ λίθος ὧν ὃ τάλάς. , 

Εἰς ἕτερον σείτυρον. 

Ἡ σάτυρος τὸν γα λκὸν(πέδραμϑρ, ἢ Ὁ. οἱ τέχνης 
Χ ὀρκὸς αὐαϊκαοϑεὶς ἀμφεχύϑη (ἀτύρῳ. 

ΝΈΙΛΟΥ οολαοῖκού εἰς εἰκόνα σευτύρου ἰπὸ 
«ψηφίδὸς, οὐ αὐτισγείᾳ. 

“Γ' αὐτες νϑὲ σώτυρι, φιδοκέρτομοι" εἰστε ὃ χαὶ σὺ 
ΤΊ πυρὸς ἕκαςον ὁραῖν πον δὲ γέωτα χέφο; 

4Θ «μμξος ἔχων, λω, πὼς ὧν λίθου ὀήγοϑεν ὀδος 

Σ υμεφερτὸς λιυόμυζωυ ἐϊζαπίνης σοώτυρος. 

ΠΛΑΎΤΩΝΟΣ εΕἰφέτερον σούτυρον. 

Τὺ σούτυρον διόδων ος ἐχϑιμιίσεν,Οζκ ἐ τορδυσεν. 

Ην νύξης, γος  γυρος ὕπνον ἔχ. 
ΝΥ ΤΗΣ 

Κ ὐωριδὸς ὅτ ὁ γῶρος͵ ἐπτεὶ φίλον ἔπλετο τήνα, 
Α ἰὼ ἐπ’ ἠπείρου λφμιωρὸν ὁρᾶν πέλας, 

Ο φρᾳ φίλον ναύταισι τελὴ πλοον͵, αἰ μιφὶ δὲ πόντος 
Δ φααϊνη,λιπαφὲν δερχόμϑμος ξόανον. 

Εἰς Ὁ αὐζ!. 

Τί τε μόϑων ἄτλητος «γυάλίοιο λέλο[γας 

Κυώρι; τίς ὁ ψεύςεις ςυγνγα καθάνψε μοτὸμ; 
Ἑ ντεά σοι γὸ ἔρωτες ἐφίμεροι, ἀϊ τε κουτ᾽ δύνα) 
Τ ἐρψφς, καὶ κροτάλων ϑηλυῤμιανᾳς ὕτοζοι: 

Δ οὐροιτα σ᾽ αἱματόεντα μέθες ποιτανίδι δία, 

Τ αὕτα" συ σ᾽ δυχαύτὸμ εἰς ὕϑμαγον ἴθι. 

Εἰς Ὁ αὐζ', 

Δ ερκένϑιος ξόανον καλὸν τῦδὲ, ταν αἰ φροδύτὸ 

Ω᾽γιβρωφ᾽ ἱλοαίσκθυπλατίον ἑ ζόνϑμος. 

φΦανάρ ῳτο 
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Αὐᾳ δὲ [λυκέραν δἰθνυσίου,α ἄμ ̓ αἰένκε 

ἐδ δῆυ με: εὑπαλϑν κῦμα “ἡ ἠϊόνοα, 

Εἰς Ὁ αὐ. 

Ε λλιυδῳ, ποτὶ γοιὸν, ἰδοίμεϑο, ζαζ αἰφροδίτας 

Τὸ ο βρέτας ὡς χεξυσω Ὁ δα δοι λεὸν τελέδ; 

Ἑ ἵσουτὸ μὰν πολίαρχε, ἐπαωρομδῦα μάλα πολλίω 

Κ τῆσιν αἰ π᾿ οἰχείου σώματος αλαΐας. 

Εἰς Ὁ ζ΄. 

»5' τῷ νὃμ λιῤῥαύτοιο πϑρα ξϑαμαλαν ξϑύνα πόντου, 

Δ ερκόνϑυοι τένϑυος κὐυωριδὸς εἰναλίας. 

Κι ξφαναν τ᾽ αἰγε ἰροῖσι χα τασχιογ᾿αὲ ἄπο,νὰ μαι 

ΞΞ ουϑαὶ ἰφύοσοιται χείλεσιν αἱλκυόνες. 

Εἰς ἔρωτα, 

Ο πῆανὸς τὸν «ὐἼανὸν ἰδὼν, ἀγνεσι κεραονὸν, 

Δ φχνες ὡς κρῴοσον πῦρ πυρός δξ]νέρως. 

Εἰς τὸν αὐτόν. 

Τ' τϑμῷ πῆαγὸν ἔρωτα τὸν αἰ τίον ἐπκασ᾽ ἔρωτί 

Α νέμεσις, τόξῳ τόξον αἰμεζνουϑία, 
Ὡς χε παϑη τὰ κ᾽ ἔρεξεν. ὁ δ αϑραστὶς,ὁ ωρὶν ἀταρξὴς 

Δ ακρὺφ, πικρων γγά σεύνϑμος βελέων. 

Ἐς 8 βαϑὺν (ὶς χόλπον αἀπέπ]υσεν.ὦ μέγα θαῦμα; 

ᾧ λέξᾳ τίς πυεὶ πῦρ; ἡψατ᾽ ἔρωτος ἔρως. 

Εἰς τὸν αὐτον. 

Κἀγὼ κύωριδὸς αἱ μα κασιγνήτῳ δὲ με μήτηρ 
Η νεσε τόξα. φέρᾳν αὐτία. χαὶ πτέρυγας. ᾿ 

Εἰς Ὄρτεμν.. 

“Ἁρτεβῖί, πο σοιτοξα, σϑλαοχενίη τε Φαρέτζη, 

“ἢ οὐ δὲ λυχκα ςείων οὐδροῤεἰς δ ρευλίϑων; 

᾿ ἣν ὀρ) τε γγουσοῖο τετυγμμενη,ἡ δὲ ασδϑς ἀχρζοω 

1 γ»ῦιν Φοίνιξ πέπλος ἑλιοσόνϑμος ; 

“Κ φα μϑυεὶς ἀν γεζῶω ὁσπλίζομαι ἐς δὲ θυυλαὶς 

Εἶ ἱμ᾽ ᾿ αὕτως ἱροῦ αὐτοῤϑιη ὃ ϑυέων.. 
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Εἰς τί αὐτίω. 

Α ρτε (μἰς, ἡ 2 9ρ,» 16 φύλαξ κΊεαίων πε χοὴ ἀγρού, 

Τόξῳ μϑρ ἐλώπας βόνε, σώω δὲ φίλοις: 

Καὶ σοι Ὠηῤῥέξᾳ 2 ’})56 τ χεμμαίροιο γομϑήης 

Αἷμα, καὶ ὡραϊοις Ὥρνας Ἐχὶ παϑοϑύροις͵ 

ΠΑΝΥΤΗΣ Εἰςέρμζῦ. 

Ἑ μαξ τἄσὴ, ἕξαικα πὸ ὄρχᾶτον ζεῤεμόεντα 

Ἐν περιόδοις πολιας ἐγί,γεν οἰόνος, 

Ανδρασι κεκ μιηῶσιν ἔγων ἀ μυπτεεύσιν ὁδοῖο" 
Ψ ὑγρὸν δὴ, δὐκρ κί κραγα. αἰ σοϊαϊχά. 

Εἰς τὸν αὐτον. 
Ϊ ερὸν ἕρι (είη με «οὐ δασείχοντες ἔ ΑΝ 

Α γιϑόϑοποι λίδινον εν ὁ ὁ σὴ αὐτ᾽ ὀλίγης 

Οὐ μεγάλζω αὐτὴς ἔγνων χάφαν, δλλ᾽ στ λοιπὰ 

Α ἰοος Ἐχπε κρζεύζευ ἐπ] λέγω ςαόζα. 

Εἰς τὸν αὐτὸν. 

Ο ᾧτα, μὴ σσδόσερπε ασϑὸ: τὰ κλήματα, 

Μη9γ αὖ τὰ υϑλοα, σ᾽ ὅτή ταὶ μίασιδα. 

Τ ωΐδε «σοϑ: πίω ορῖνον ἐξα μείζεο, 

Ως μήτι ϑράξης τῶνδε, μηογ᾽ πο, ϑρίσῃς, 

Α σε πόνῳ Φυτουρηὸς Ἐκίηται αἰδῶ, β 

Ος κα μὲ δὴ κεν ζω δὲ μευ πο ϑακλύης, 

Γ γωσῃ τὸν ἐρμεζεῦ, ὡς καιχϑὲς αἰ μείξομφ4. 

Εἰς τὸν αὐτόν. " 

Ορϑλεὸν τὸν χονν ἔχω χαὶ ἔρημον ὁδῖτα Ὁ 

Οὐκ ἐ ἐγώ, ςαῖσεις ὦ αἴτιος Ξἠρχέλοχθς. 

Οὐ γ ὀρφογερὶ ὦ ὡ ΦΉΡΗΝ αἰκρολοφίτας, 

ἸΤδπλῶν ογ απραπιρὶς ῶ Ἴρ Ξὴρεσχόρϑμος" 

Α ρχέλθιχος δ[,,ὡς αὐτὸ; ἐρημοφίλαις χαὶ αἰγείτων, 

Ω χϑριων ζοῖον καὶ μὲ πϑρωκίσειτο. 

Εἰς διόνυσον. 

Εκ πυρὸς ὦ δϑθνυσε ζοϑυῦτερον, ἡνίκα. γα λκῷ 
Ε ξεφαῤης, μεζεῦ ϑδρε μυύρων ἑτέρξω. 
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: ποτ κν ας Εἰς ππῆθας 
Κ ρυμνοξ τὸρ, δίκερων, νυμφαΐν κ γήτορα πϑβα 
᾿Α ζὔϑ᾽,ὃς πέτοινον τόνδε κέχευϑα δόμων, 

ΤΙ λαον ἔμμεναι ἀμ ν,ῃὅσοι λίξα, τέμέδε μολόγτες 

Α ενάου πόματος δύψὸν αἰπωσώμεϑαι. 

ΜΑΙΚΙΟΥΕ ἐς τὸν αὐτον. 
Εὐπεέταλον ἱλαυχαὺ αἰαδειδράδαι χανδὲ πε ἃ; ἄκρας 

1 δειωϑεὶς Δλγαι παν ὁσὴ ἔχισχοπέω. 

Εἰ δέ σε πορφύροντος ἔχε πόλος, ὠ ἢ έλοδῖτα, 

Βο ὁτρυος, ὃ ἡ φϑονέω γαιφρὶ σφι ζαϑδύῳ; 

Ην δὲ χέει ἰ ψαύσης κλιοπίν μόνον, αὐτίκα, δέξη 

Α ζϑλέζω βακίζῴου τίω δὲ καρηξαρίζω. 

Εἰς τὸν αὐτὸν. 

Δ υκϊυγνης ἴοϊον με καθ᾽ ἱερὸν ἔμπυρον ὁ χρύξ' 
το νι ὁλκὸν ἔφησεν πόὸρα τ τὸν εὐσρνυχα. 

Δώμα σγ ἐχώ,δυλλδν Ἱ λαγωζόλον ἐκ δὲ τε πεξας 

Σ πήλυγίος τείνω βλέμμα δισλϑν πσοϑς ρος. 

Εἰς τὸν αὐ τὸν. 

Π ἕτευς ἐκ πϑλίης με πόλιν χϑ παλλαΐδὸς ἀκρέν 
Σ τῆσαιν οἱ ζει αἶοι τὸ οποηοφόρϑν. 

Εἰς τὸν αὖτον. 

Ην λαχόμων σ᾽ ὁ ὠρίηπος ἰϑὼ 6.ε δὸν ἴχνια ϑεγτα, 
Α ὑπ γυμνώσω Φώρσε ποτὶ ΠΛ δ: ᾿- 

Αἱ ἰχεὺ ἂχϑ πῶτ' ἔρον ἐρᾷς δεν; οἶδῶ, χαὶ αὐτὸς 

Αἱ ἰσχύν" οἰφιδρεωϑην σ᾽ ἰοϑο᾽ ὁτί τξδε χάριν. 

Λεω νι δοὺ Εἰς τὸν αὐτὸν. 

Α μιφοτέραις χϑν᾿ ὁδοῖσι φυλαῖξ ἕφηκα, ὡρίηπος, 
Τουτενὲς μιηρεῦν ὀρϑιαάσας ῥόπαλον. 

Ἑ ἴσειτο "ὃ πιςὸν με δεσχριτοῦ᾽ δ ϑπσοτηλοί 

ᾧ ὠρῖθι, μὴ κλαύσης τίωὐ φλέξα δοζω μι. 

πΩΝ 

Ο πραρὀποες,ὁ τ τὸν εἶσχεν ἐπηρμῦ, οἱ πε δῶσι 

Νύμφαι πραξιτέλοις ἢ τε καλὴ Ἰδϑραυ,͵ 
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ΔΛ ύγδινα πόρτα ἢ ἄκρα, (φαὶ χέρεε' αὐτὸς ὃ μῶμος 

--.- ϑέγξεται,ἀκρητος ζει πα ἀρϑὰ ἡ (οφίη. 

Εἰς νέμεσιν. 

Κα με λίδον πρσοῦ ΠΥ ἤγαρον,ὄφρα ὥσπαρν. 
ΣΣ τήσωνται νίκας" εἰμὶ ω γε νέμεσις. 

Α μφοτέροις οἢ᾽ ἔφηκα κοὴ ̓ηξεύξοσι ϑοπταιον 
Ν ίκας, αὶ έρσοῦς τῷ πολέμου γέμεσις. 

Ἔἢ 

] σιδὶ καρποτόκῳ, τοῦχυ μιἤτερα, μιυφιομώρφῳ, 

ΔΛ αὐγνέῳζα λάρῳ ριον αν ἀπύυθυλεν ἰφότρων, 

Α ὑτομτοι φείχουσιν ἑζωὼ ασρϑς μιντέφοι καρποί, 

Εἰς ἀγαλια γυμφων. 

Τ᾿ αἷς νύμφαις τύσγ᾽ ἄγαλμα μδήρι σ7᾽ αὐτεῶσιν ὁ γῶ 
Ν αἱ μϑδγοι,ως χκρίναις ἀφϑιτα ῥά.ϑρα βέοι. (ες: 

Εἰς τὸν μῶμον. 
Τίς τὸν εἰν ἐσθλοῖσιν πόμα πενθεα ἢ τιδισοίλοιςον 

ΟΜ ὦμον αὐμω μυήτοις γγερσίν ἐπεπλασα:», 

Ως ὁ ων ἔχι γαῖς βεξλνμϑβος, οἷαί τὶς ἔμ πγοῖς, 

Ά “πες λύπας, γῶῆα βαριωυόνϑμος. 

Μ ανυ4 δίφογχος ὀλέ, ϑρίος ὅγμμος ὀδόντων, 

ΠῚ Θλομϑρων Ἐχὶ Ὡς “ῥ᾽ πέλας δὐτυχίας. 

Ἑὶς τὸν αὐ τόν. 

Ὑ ίς τὸν εὖ ἐσθλοῖσιν πλραπεγλεα, χαὶ τοισοίλαφον 

Μῶ ὦμον οἰμώμύτοις χερσὶν ὠπεπλωσοι», 

Καὶ Ὁ κατεσκληχϑς χείγου βαρουᾳ ἃ μϑὸ ἐρείδῳ 

Ψ ιδὸν γεραιῷ Σ χφοὶ βαλὼν κρόταφον" 
Α δὲ »σεσηρῶς βαάκζον Ξὐποφηξίζεται ἐς γαν, 

Κωφα “9: ἄψυχον πέτρον ἀπηρβόμδμς, 

Δρθα: 

Τ ἀκεο δυςανων ὀγύγων ἄπο παμφάγε μῶξε, 
Τ ἀχεο σὺ ωρίων ἰορόλοις γόνας. 

Ν δῦφοἱ σε μανύς πετανυσχκέγα, ὦ Φλέξες ξθρων, 

Καὶ κεγεαὶ δ ψυχολιπής. δυωαμις. 

τ 
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Καὶ ῥικροῖς φείοσουσοι κοὐ ὶ κροταίφφοισιν ἔθηρῳ,., 

Ω ςτε,τίς ἔφυψυχον αὐδρίοσινν αὐ αὔυσε τέχνα, 

Οὐδὲ τόπον δυκία σεῖο λιπτὼν ςύμα τι; 
ΠΈΡΣΟΥ. 

Κι αἰ μὲ τὸν ἐν δλογα ὀλίρον λεὼ ὦ χιξώσν, 
Εὐ ὑχαιρῶς τεύξη "μὴ μκεγοίλων δὲ Ιλίρου. 

Ως ὅτε δομολδων δυιύαται θεὸς αἰδρὶ πενητί 

ΔΑ ὡρᾷ. αϑαὶ ζούτων κύρκὸς εἶμι τυχόν. 

ΛΕΩΝΙΔΟΥ. 

Ὑ λοφόρου τόσ ἀγαλμα ὁδοιπόρε (ιια λίωγος" 

Ἑρμῆς ογ᾽ ΔΛλ᾿ ἴδὲ τὸν χρήγυον ὑλοφόρον, , 

Ως ἐξ ὀϊζυρὴς ἠπτίςα"» δωροδοχῆσου 

Ἐργασίης.αὐὲν γ᾽ ὠ᾿ γαϑὺς ἐς- ἀγα ὅς. 

ἘΓΣ ΤᾺΑΤΡ ΟΝ ΞΕΙΚΟΝΑ͂Σ, 

ὥοῆϊ 
ΣΥΝΕΣΙΟΥ οολαιςιχοῦ Εἰς εἰκύα 

ε - ! 
ἱπτσοχρ οὗτοῖς. 

“Ὅπαῦθῳω ὁ φήσας; βιυζαντίος.“οιϑομκαι δὺ τίς; 

ἡ Εὐσέξιος. “σὺ δὲ τίς, “κωϊὸς ἱπαυκρ της. 

“Τ' οὐ σγ ἕνεκεν γέγραφέν σε; "λόγων γαφιν ἡ πόλις 

᾿ ἸΤω ἐς ἐμὲ γραφίδων αὐτίδεδωχε νας. (αὐτῷ 

“Καὶ τί μὴ αὐτὸς ἐὸν τύπον ἔγραφεν; σηι γρώρων 

᾿ς Ἡμμέας αὐθ᾽ δῷ ᾧ κρέοσονα δόξαν ἔχ. 

Αδιλον εἰς πὸν αὐτον. 

Ἡ ἑ τεζιὺ φωνέι ἱπαύκρ τες ἔγραφε παρα), 

Ηὲἑ σὺ τῆς κείνου μἴξ τυς ἀἰκεςοείως. 
Εἷς τὸ αὐτὸν. 

Ο ὕὗτς ἀχεσοείης κρυφίας ὠϊξε κελάτλοις 

Π αγήων κκερύπων καῖος ἱπαυχρατης. 

» ΑΤ ἊΝ ΟΥ ᾿ἰαξοδείς εἰκόνα γαλέζού. 

Η " χέύνος ἡνίκα γοῦα βεστοις Ὁ σεῖο γαλίωρ. 

τς Α ἔκγυτο »ϑὺ ϑγητοις, ἔτξεφε σ᾽ οἰδανατοις" 
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Χ γρόυεν δὲ μδία,ϑρα πολυκλιαύτου οἰχέρϑνοος, 
Σ ἡ παιηονίη χε βιαζουϑδια. 

Αδέασοτον Εἷς (φσόβϑρον ὑπασίαζο. 

1 ἡτὴρ μερόπτων ἱπιαῦχρ τες, δλλ οἱ χαὶ ἵπίσων 

ΞΣ: ὠσόρδγε κρυφίης ἰξορ εἰκεςορίης" 

Η τέχνζου μιετάμεινψον,ἢ οεεὔο μοι" μι» δὲ κουλείοϑτω, 

Α τερ9ς οἰκ, τέχνης ἧς ἕτερος κρῳτές. 

ἌΒΟΝ ΤΟΥ οολαςίκοῦ εἰς εἰχϑγα. ἰωμ»- 

Θλίχου ἰαΐξ9ύ. 

Ο [λυκὸὺς εὖ πλύτεοσιν ἰἀμίθλιχος, ὃς ποτὶ γῆρας 

Η λυϑὲν ἀὐγνὸς ἐὼν κυωριδίων θαίρων" 

Ερ)α σ᾽ ἀχεςοοίης ἐφέπων,(θφίζωυ πε διδάσκων, 

Κὶ ἐρδεσιν οὐ γ᾽ ὁσίοις γγεῖφοις ὑπεφύρεσεν. 

Κ ΠΟ το Εἰς εἰκόα οραξα- 

γϑέϑυ ἰαϊξ9(. 

Αὐτόςσοι φοΐξοιο παῖς δοιλικηδέα, τέχνης 

Ι διμοσεωύζωυ, πϑρμακη χεῖροι λιπηνομθμος, 
΄Π ῥηξαορρυ, φεῦγοις οὐεμαξατο ποιγὸ αὐίαι 

Ο βιιυυται ϑολιχῶν ὃ ὁπτύται ὧκχ πριν: 

Καὶ ὅποσαι τρηλοτος ἘΧῚ χοῦς χα δεῖνα! 

ᾧ αὐ μμαικϑι, φρηείης οἴοϑα, “ἡ ἠπιόνης. 

Θνητοῖσιν σ᾽ εἰ ζοῖοι ἐ ἐπήρκεον Ἡπῆρεάν ! 

Ο ὐκ αὐ ἐπερθμευϑν νεκροξαροὴς ἄκατος. ᾿ 
Εἰς ὀράθρασιον ἰαδν. 

Τγτὴρ μέγας τα Οὗτέ ἰουλιαγο βασιλῆος ἡ 
Α ξιος δὐσεξ γε δῖος ὀρφρασιο. 

ΕΪ χε ον οἷ οἷαι μέλιοσοι (οφὸννό γόον, ἰλλοθεν ἄλλα Ζ 

Τητρον ποφοτέρων αὔεα δρεψαίνϑιμος. 

ΕΠ ΕΟ ΟΥΝ ἘΚ ΑΚΡΙΘΝ 

ἐανι 
ΒΟΣΕΈΙΔΙΒΡΟΥ Εἰς γαλμα 8 καιοοὐ. 

“Τίς, πόλον ὁ πλαφης; σικυωνίος. “ομώομμιαι δὲ τίς; 
“Δυσιπαῦς. “σὺ δὲ, τίς [χα οθς ὁ πλυδαιμαίτωρ. 
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“Τί σης 7 ἐπ᾿ ἄχρᾳ βέξυχας, "ἀεὶ ἱ ξοχάω." τί ὃ Ὧαρ- 

ΤΠοοσὶν ἔχ διφυῴο; αἴγηα κ᾽ ὑπηνέμωιος. (οὕς 
“Χεφολδὲ δυξιτερῇ Ἵ [ φέρᾳς ξυρῳν," αὐδράαι δεῖγμα 

Ω ς ἀκμῆς πάσης ὀξύτερος πελέϑω. 
Ἢ δὲ κόμων,τὶ κατ ὄψων; ὑπτλυτίασαιντὶ λαξέεϑαι. 

“Ν ἡὶ δια ταξοπιϑεν πσϑός τί φϑιαχρὰ πελά; 

Τὸ γὸ ὧὡπαξ «ὔἸωοοῖσι «ρα, Δρέξαντά μις ποοσῖν, 

Οὔτις ὅθ" ἱμείρων δράξεπω ἐϊξόπιϑεν. 

“Τοϊονὸ τεχνίτης με δ ἐτηλασεν εἵγεχεν ὑμέων 

ΖΞ φε,χαὶ τῷ ασϑρϑύρφις ϑηχε διδαισκαιλίζωυ. 

ΕΞ ΓΤ ΟΥ̓́ Σ, χοῦ ες 
ΤΑΥΛΟΥ σιλωτίαρίου Εἰς κῦπον 

πο βαί λιον. 

Π γὼς οι πουκλυζ οὶ ἕδραν" ἄπλωτα δὲ χέρσν 

Ν ὦτα θα λφιοσοΊοις ἀδλσεσι πηλεθας. 

Ως (Θφὸςὅςτις ἐμιζε, βυϑὸν ν ἐϑονὶ, Φύχια κήποις, 

Ν᾿ υἱάϑων “«αξοχοαῖς γεύματα γυρείδων. 

Τοῦ αὐτῷ Εἰς Ὁ αὐ. 

Εγϑαο, ἐριδιμθήνοισι τίγος πλιέον ἔσελιετο γῶρος 

Ν ὕμφαι γηϊἐδὲς, νυφίδες͵ αἱ δρυώδες. 

Ἵ αἷςδὲ ϑεμειςευᾳ μεσούτη χάρις" πος δικοιζᾷν 

Οἴδεν, ἐπεὶ ξιωυξωὺ τέρψυ ὁ χῶφ9ς ἔχᾷ. 

ΤΑ ΑΘΙΟΥ͂ οολαοίκοί Εἰς Ὁ δος 

Ε ζον ἐμοὶ δοίφγης ἱερὸν κλιέζας, ἔκ τοϑι πόντου 

Κ εἴμϑιον, ἀγραύλου καδλος ἐρημοστούας. 

Εγϑοδὲ Νὴ γύμιφαι ϑειδρίτιδες,αὐτ᾽ οὐνὶ πόντῳ 

Ν γρείδες, ξιωυζω ϑέγτο στοσηλιεσίζου. 

Αμφ᾽ ἐμὲ »ὃ εἷδναντο" δίχα οσε δὲ κυανοχοητης, 

Κ αὐ με γ᾽ αἰμιφοτέραις μέοσον ἔϑηχεν ὅ69γ. 

Εἰς κῆπον ἔρωτα ̓  ΡυδινΝ 

Οὐ μίγας οὐδ᾽; ὃ ἔρως, δλλ᾽ ὅσοις ὡς χαὶ ἐγώτοι 

Οὐ μίγας ον κήποις, δλλαὶ γέμω χαρίτων. 
ὍΝ Ἴ 
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Εἰς κῃπον Ὡὐραϑαλαῆιον, οὖ ᾧ ζῶ χαὶ λούξον, ; 

οὐ αὐτιοχείᾳ. 

ἬΠΣ πῷ μοι λδύοσεις χορίαι ξένε. ποιζο μέδων ὃ 

Γ εἶτονος εκ πόντου τίω μίαν εἰργαίσατο: 
3.6. να Ἱωὼ ε ἀν τς ἐτέλεοσε Φυτῶν δῦ καρπὸς λωη" 

Τ δ γ᾽ ἔσο αἰ σσολφπορμϑρίευ τῷ το Ὁ λουΐξον ἔχ. 

ΕΙΣ. ΚΤΘΑ ΡΟ ΘΥΌΣΣ 

Εἰς ἄγαλμα. ϑθνομίου τῷ κιϑαιριςοί ἑςώ. 
τος οὉ δελφοιδ. 

Ἑ ὕνομον ὦ πολλὸν σὺ  οἶοϑε με πῶς ποτ᾽ οὐίκων 
Σ παρῆν ὁ Λϑαρὸς ἐγ: "πάλομϑύοις σγ᾽ ἐρέω. 

Α ἰολον εὐιία γομον ἔχρεχον᾽ ον δὲ μεσεύσα 

Ω δὰ μοι χορδδ πλάκϑον ἃ ἐπεκρέμασεν' 

Κ αἱ μοι φϑογίον ἑτοῖμον ὁπ μίκαᾳ. χαιοὺς ὠπήτει 
Εἰς ἀκοαὶ ῥυθ δι τὠώτεεκές σῴκ ἔνϑμεν" 

Κ αἱ τίς δπ' ἀδομαάτω κιϑοίρας ἔχ: πἤχεω αὐα ας Υ 

Τῆι ἐπλήρου τωτεεκχὲς ο μονίης. ' 

ΝΥ εὔρᾳ "ὃ ὀϊζετίνα οτον' "θ᾽ ἐςδὸ μαΐζᾷς ὃ , μδηοίμον 

Χ ἡῈ Κϑὺν Ουτῳ γῆριω ἐκιγφαμεϑει. 

Π 699 γὸ ἐμὸρ μδηύτὸμ ὁ μεσαιμιξ δανὸς οὐρέσιν δὸς 

Τ᾽ ὅνο Ὁ ποιυϑιυιχὸν φθέγμα μεϑυρμόσαιτο, 
Καὶ αὐ κδὰ ΓΝ και Φϑεέγίοιτο,σεί ἀψύχοις τῦχαι νδυράι, Ὶ 

Ἴ δματιβαμριδές συμμετέπιπηε ϑρόφ, ᾿ 
ἯΝ οἰδεκα συμφώνων μ»ϑϑὲ ἐγὼ γάθιν' ὃς ἢ πυπωϑεὶς. 

Χ ἄλκεος αἱ κετέροις ἐξεθ᾽ Αἰ χιϑαρας. 

ΒΙΑΝΟΡΟΣ εἰς εἰκόνα, Ἔῥίονος 

τό ἔλϑαρμον, 

Ἑ ςησεν αῇρίαγδγος Ἔγοίογος εἰχόνα, ζτίωυ, 

Κι αἱ τὸν ξἰπολλυρϑύῳ σεέυ δρομα γηξαίυϑμον 

Ἑ ἰνάλιον δελφίνα, λέγᾳ σγ᾽ ὁ π᾿ Ὥρίονι κιὔϑος,͵ 

Κιτεγόκθ᾽ αὐοϑρώποις,ἰχ δύσι σωζαμεῦοι. , 

᾿- 
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ΤΠΑΥΛΟΥ σιλεντίειρίου εἰς εἰκόνα χιϑοι.-- 

φρίδος ῳ βυζαυτίῳ. - 

Σ ὃν μϑὺ κούλλος ἔδψξε μώλις γραφίς οὐ ὃς ἢ τεύχῳν 
Ε εϑενε χαὴ λιγυραῖν ἡδὺ μέλος τομῶν, 

Ω, εχεν ἐπ᾽ ὀφθα λροῖσι ὼ οὐασιν, κε πὐδϑσωώπου, 

Ε κ τε λυρφκήυπίης ἶσον ἔ)α λορμίεϑω. 

Τού αὐτο Εἰς εἰκόνα μίας τῆς 

χιϑαρωδού. 

Γ' λῦκῥον ἔχ Φόρμιγγος, ἔχᾳ χαὶ στλῦκίβον ἔρωτος, 

Κ οουφ σ᾽ αἰ μιφοτέροις χαὶ φρένα, χαὶ χι ρζευ. 

Τ λήμονες οἷσιν ἀγνα μι τῦ]ον ἔχ γόογ' ᾧ “Ἵ Ἐχινδίσᾳ, 

Α λλος γ᾽ αἱ [γίσης, ἄλλος ἀϑῶνις ὅδε. 

Εἰ σγ᾽ ἐθέλφς ὦ ξῴνε χαὴ αἰ μιφιξόντον οἰκοῦσαι 

Ο εώομα,χοὴ πατεζωυ, εἰ κ, Φαρίης εἷρίῃ. 

ΕΙΣ ΟΡΝΑ ὦ, 

κῷ ζὸ 
Εἰς τὸν εὖν ἱπιαοδρόμω πετραίπλόδυ- 

δον Χίονα. 

Κι ίονα τετραπλόυρον, ἀεὶ «Θονὶ χείμϑυον ἄσθος, 

Μοιῶος αὐαςῆσου ϑευδόσιος βασιλόἐ 

Τολμήσας, πσοϑκλῷ ἐπεκέκλετο χαὶ τόσος ἔφη 

Κίω καὶ ἥίοις οὖ πϑιαχονταδὺο. 

τ 

Εἰς (ὶ -Ψ μέμφει πυεαμίδεις. 

Ο ατὸὺὖ ἐπ᾽ ὀλυμπίῷ καὶ πήλιον ὕψι τεδῶτα 

Ψ θυδὺς ἱξορἰης ῥῆσις αἰεπλασατο' 

Πυρᾳαμίδες ογ᾽ ἔτι γιωῶ γ λωΐδες ἄκρᾳ μίτωπα, 

Κ υροῦσι γευσέοις ἀφρασι πληϊαίδων. 

ἘΠ ΘΟ 

Εἰς λίθον εἰχοίτωνον. 

Ορῶς ὁ καλλος ὅοσον 6] τὴς λίθου 

Ἐν ταῖς εἰτακῆοις μ᾽ φλος αἷὖν δὐπιξίαις; 
Ζι, 11, 
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ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ Εἰς κρύςαλλον οὐγτὸς 

ἂ» ὕδὼρ ἔϊχουσαιν. 

Χ ὠνέη κρυξα λλος αἰ πο᾿ αὐέρος ἀσκηϑείσει, 
Δ {ξεν ἀκηροισίοιο πτλμαίολον εἰκόνα, κόσμου, 
Ο ὑρανον οἷ ἵκας ἔχοντα βαρύκίυπον ἔγδο9; ποντιν. 

Τοῦ ἀντν Εἰς Ὁ ἐὕζ!. 
{π᾿ ἄγε μοι κρύςαλλε, λίθῳ πεπυκαισμένον ὕδωρ, 

- Τ ς πῆξεν," βορέης. “ἢ τίς ἔλυσε; “νότος. 

διοδῷνου Εὖς χρύςαιλλον 

»εἰλυμυϑμζω. 

Ζ θυξιδὲς ἡ 5 χϑο τε χαὶ ἢ χΡι, οὖ δέ με μιχρῇ 
Κ ρυσαιλλῷ, Φ καλον δαδαιλοι Ὥσιμό 

Γ οὐψας τὸτ᾽ ἔπομον σαιτύρηίος᾽ εἰμὶ “γ᾽ αδαίοσης 

Ἑ ἰκών, καὶ κκεγοίλῃς λεί ποι οὐοὴ᾽ ὀλίρον, 

ΠΟΛΈΜΩΝΟΣ βασιλέως Εἰς ἕτερον. 

Ἑ «ἢὰ βοων σφρηγίδει βεοαχὺς λίθος εἶχεν ἴχασις, 

() ἃ μίαν, ὡς πασας ἔμιπνοα. δερχομϑμας. 

Καὶ τάχα κἂν ἀπέρεψε τὲ βοΐ ξγρο"νιῶ 5 κέκλφςαι Ἶ 

Τί χευσὴ ἢ μα δρη ζο βεαχὺ βουχϑλιον. Ὶ 

ΠΛΑΎΤΘΝΟΣ ὑμοιον. : 

Ε ἰκόνα. πέντε βοων ἘΡΡΟΝΙ ᾿ λίθος εἶ: εἰχενίαασις, 

Ω ς ἦδο πάσας ἔμεπνοα βοσχομδίας. "ὃ 
Καὶ τάχα κα οπεφόυτε τὰ βοί φγρμ'γεοῦ 5 κρῳτεῖταιος ἢ 

ΤΥ γξυση ἡ μια δρη Ὁ  βεαλϑ βουχϑλιον. Ὶ 

ΑΡΧΊΟΥ ὅμοιον εἰς δοι κΊύλιον. 
Τ᾿ αἱ βοιῖ χαὶ τὸ ἴαασιν ἰδὼν αἰεὶ χφεὶ, δοκήσᾳς 

Τ᾿ αὐ νϑ αἰαπνείᾳν, τὸν δὲ χλουηκομέφν. 

ΒΛΑΥΤΘΝΟΣ γεωτέρου Εἰς δ]έγυσον γε- 

Γλυμυϑύον οὖ αἰμεεϑύφῳ. 

γι λίθος ἐ ἐς’ ̓αἀμέλυσορ ἐγὼ σ᾽ ὁ πότας δίϑυυσῦς, 

Η πιϑεέτωνήφῳν, ἢ μειϑέτω μεϑύφν. Ὶ 

ἀξϑαξσεν δὈγίίρο, αὐ. 

Εἰμὶ μθυ ἰλύμμια ὑφῆς χεεῤο δ[ ἐμεθύφῳ: 

Γ  ϊλυμμαι. «τέχνης σ᾽ ἡ ἱ λίδος δλλοτεζα, 
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Αλλά κλφοπασφης ἱερϑν κ᾽ ἐαρ. εἰν ὃ αὐαΐοσης 
Χ φοὶ ϑενγήφᾳν χαὴὶ μεθύουσαν ἐδ. 

ΟΙΝΟΜΑΟΥ͂ Εἰς ἔρωτα γεϊλυμμένον 
εν καυχίῳ. 

Ἐν κυάθῳ τὸν ἔρωτα τίνος χάφαν; εὐρχετὸν οἴνῳ 
ΠΠΑἴἴθεοϑαι Χο α διζωυ. μὴ πυοὶ πὸρἔπαγε. 

Εἰς τὸν ἐν μάγοις χιθαραςήν 

Λίδον. 

Ἵν "μέ λίϑον μέμνησο τὸν ἡ χίεντα, ΠΟ ερττων 

ἸΝ σου ζου" ὅτε “ὃ τύρσιν ἐτειχοδόμεει 

Α λκαϑοος, τότε Φοίξος ἐπωμαδὸν ἦρε δὸ μαῇον 

Λάᾶα »λυκωρείζευ οὐϑθέρϑιος χιϑοίρξω. 

ἘἙ γϑεν ἐγώ ̓λυραᾳοιδὺς. αἰ ποχρούσας δὲ με λέω 

Χ ἐρμμαῖδι, τῷ κόμπου εἷρτυοίζω χϑμίσαι. 

ΠΛΑΎΤΘΝΟΣ. 
Εἷς λίθος, δ μ᾽, ἐλοτήρ ἧσται, ζυοὸν, ἡνία, μαίςιξ. 

Τοῦ ὐτν. 

Ἁ σφραγὶς, δύκιννος, δἰστολλῶι σ᾿ ἔρὴν εἶν αὐτῇ, 
Κ' αἱ ϑαφνν" ποτέρου μᾶλλον ὃ λητοίδοις; 

' Εἰς λουΐῳ. 

Ην Ὅπαρος φιλέεσκες ες σχοπίαζε χυδηρέω 

Ἑ γϑαΐδὲ λουονϑέζωυ νάμασι Φαιδροταίτοις. 

Δέ ἔρχεο νηχοδύζωυ μὴ ) δείδυλι. ῷ ἐγ εἰ ϑίωϊ 

Π οἰρϑένον εἰσοροίας,οἷωτε πειρέσίας. 
Εἰς ὃ εὐ. 

Δὲ γϑριτες λούσαιντο, αἰ κει  ὐυδυαι δὲ λοέξον, 

᾿ΠᾺ ὦχων ἑαΐν ῥέθέων ὕδασιν ὦ [λαίϊω. 
Εἰς Ὁ αὐζ. 

Η ὕζοίον κυϑερφαν ὕδωρ πέχεν,ἢ κυθεράα, 

τὰ οἷον ἔτευξεν ὕδωρ, ὃν “εἰ λουσαιμϑών- 

Εἰς Ὁ ἀὶ ἰόν 

Τ αὖ »ϑρί τῶν τόδε. λουύΐδᾳν ἀδμηνοθϑὶ ὼ γὸ ἐχείγας 

Μ οἰ ον ἔσω πα σδὴν ζᾷς ᾷ: χδριτας δέχεται. 

Ζ. 112 
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ἣ ; ᾿ Εἰς Φ αὐ; , ΕΣ , 

Ὁ ντως ὃν λϑράτων λουΐδον τοδὲ᾿ σστῖὶ γὺ ὀήγους 

Π λείοις χωρῆσαι αὖτο πριων δυώαται. 

Εἰς Φ αὐ. Ὶ 

Μ (Κρ ο »ϑὺ ἔργα τάσγ" ὄφ)ν,ἔχ4 σγ ἡδεῖαν ὀπτω σὴν, Ἶ 

Ως ῥιοδὸν ἐν κήποις,ὡς ἴον ὧν ταλοίρϑ9ι:. Ὁ 
Εἰς Ὁ ἀφ. 

Εν μικρῷ μεγαίλη λουτρῷ γάφλς" ον σὴ ἐλφιχίφῳ 
ἜΜΕΝ αματί λουονϑῥοις ἡδὰς ἔπες!ν ἔρως. 

Εἰς Ὁ ἐὐζ΄. 

Ω ς δένδρον βοφιχύφυλλον͵, χά σ᾽ ἡδεῖαν ὀπωπὴν, 

Οὕτως λουτξοὶ τοι δὲ σζμακρ κα υϑ, ἀλλα φίλα. 

Εἰς Ὁ λούΐζξον μα οἰας. 

Τῆς μαρίης Ὁ λοέζυν ἰδὼν ὑπεδοίκρυε μῶμος, 

Εἰπων, ὡς μἰδιζω, καὶ σὲ χϑρερχόμεϑοι. 

ΛΕΟΝΤΙΟΥ φολαςκού Εἷς λουΐξον μιχρὸν 
“τ Ῥακείψϑμον του τῷ ζϑυξίπαου. 

Μ ἡ νεμμέσοι ζώξιπαε πο βαιντέλλοντι λϑοτοῶ" ὶ 

Καὶ μεγάλξω ἦν ἅμαξαν ἐρωτύλος ἡδὺ φαείνᾳ,. Ὁ 

Εἰς ἕτερον εἶν σμμυρνῇ. , 

Εγϑαδὲ λόσα δύων ,λϑράτων ποτὲ, ϑεσκελα. πέπλα. 

Β αἰὸς ἔρως ἔκλεψε, χαὶ Φχετο ας “ἢ ἔλιπ᾽ ἐσιῳ 
Γυμνγαξ, εἰδὸνδμας ϑυρέων ἔκίοοϑε Φανζωῶα!. Ὁ 

Εἰς βόγανφον ψυγφὸν.. 

Τ ὃν ποταμὸν βάγαγεί τίς ἐτείχισε, τίς βαλανῴον". 
Τ᾿ κι κρζρυζευ ψευδῶς τέγυδε μεετωνόμμασεν:, 

Α ἰολος ἱπιυτοίδης Φίλος αἰϑαναίτοισι θεοῖσιν 

Ω δὲ μεέζικήσας, ἤγαγε ζις αὐέμοις. ᾽ Ἡ 

Τ' ρος τί ἢ ἢ σανίδες δυοΐζοις ποσὶν αἰση αὐσούκειν Ε 

Οὐ οἱ τέων ϑέρμιζωου, τὴς γεόνος σ) ἕνεκα. 
Φ' οἰξοῦ καὶ γα βχῆς «τι τόπος. δλλ᾽ Ἐχίγραψω, 
Τῷ μεσυρὶ λοῦσαι. πνᾷ γὺ ἔσω βορέας. ' 

ἔ 
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τως Εἰς ἕτερον εἰν βυζαγτίῳ. 
ΔΛ ὡτὸ ἐροπήογυϑύοις, απο ο τέρων οὐ α{ευσοίτο μῶϑος. 

ΓΙ ἕξιν αἰλυϑείης τῷτο Ὁ λούΐξον ἔχη. 

ΕΪ δ ἅπαξ καϑοιροἷσι λϑέοσεται ὑδῶσιν αὐήρ, 

Ο ὑ πυϑεφ πατρίω,ὐκ ἐλελᾳ ϑυέτας. 

ΑΓΑΘΙΟΥ͂ οολασικο Εἰς ἕτερον οὖ βυζαν- 

ἤΐω ἔχον αἰφροϑὲ τίκο λουουϑμζω. 

Ν κῦ ἔγφων κυϑερῴα, πόθεν νίκησας αἰγῶνα, 

Ταὸ ὡρὶν ὠλεξαίδρου ῆφον Φαρπα ψϑρη. 

Ἑ γθαδὲ γὸ τέγίουσαι τεὸν δέικας, δὗρες ἐλέγξαι 

Ηρώω ἰγα χίοις χεύμασι λουσαμδρίωυ. 

Ν ἴκησεν Ὁ λοέξονίθοικε δὲ Τὸ τὸ βοωώσ᾽ν 

Π ὀγγας, ανικηϑέωυ ὕδοωσιν, οὐ παιφίν. 

ΠΑΥΛΟΥ σιλεντίαρίου Εἰς ἕτερον διδυμον͵ 

ᾧ λβξουται γουυαῖχες χαὶ αἰδγες. 
ἈΑ [χι μδυ ἐλπὶς ἔρωτος" ἑλᾷν ΤῊ ον ἕςὶ γίου οἷχ αφ' 

ΙΘ ἰρξε πυλὶς πειιζω τίω μεγαλίω ὀλίγη. 

Αὐλῳ΄ὴ ἔμπης Γλυκὸ πῷ το. ποϑο Δ ήτοις "ὃ ἐπ᾽ ἔρορις 

Ἑ λπὶς ἀἰληϑείης 66. ἐϑη θοτέρη. 

Αδέασοτον Εἰς ἕτερον. 

Ὁ ασοης ϑηλύτέραις ὅ2ην πόθος, (ἔς! δὲ πασαις) 

Δ δρ᾽ ἔτε φαιδροτέρης τευξόυϑυαὶ χαίριτος. 
Χ ἡ μϑὰ ἔχουσαι πόσιν, τερ 4 πόσιν καὶ δ) ἔτὶ χουρν, 
Ο πριωξ4 πλείςοις ἔδινα πορῷν λεχέων. 

Ἡ δὲ Φέρφυσαι πόροις Ὡσὸ σαὶ μκουτος, ἐσχαὸν ἐραφῶν 

Ε ξῴ Ἐλὶ αὐοόϑύροις,εἰγθα δὲ λουσαρϑρη, 

' Εἰς Φ' αὐζ΄. : 
Εἰτέσε χουρλδίης αἰ λόχου Γλυκὼὺς ἵμέρος ἰοᾷ, 

Λ οὕέο, φαιδρότερος τῆδὲ Φαγησύνϑμος" 

Ἑ ἵτεέ σε μιοϑοφύρες Ὑλὶ μαχλαϑαὶς οἷςρος ὀξὺς, 
ΛΔ ἡψη δὼση ς,οὐϑοῦδὲ λουσαίιῳ . 

ΚΥΡΟῪΥ ποιητὰ Εἰς ἕτερον. 
Κύαρις σεω αρίπεοσι χαὶ ἐξ! γευσοξ μέ μψῳ 

Ε γϑδοαίδὲ λουσα νϑῥη,μιαϑὲν ἔδωχε χαΐραν... 
σι 11: 
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ΒΟ ΝΤΙΟΥ οολοιςῖχο Εἰς ἕτερον 

«οὐ δακείνδμον τῳ δημοσίῳ τ 
βυΐζωπτίῳ. 

Δ εἰμματὸὲ με ξειυοῖο χρ δ οἱ πασδοϑυΐφοισι λοέξο δος 

Α τὺς αὐνρ, Ξὐρετῆς οἰεϑεχεν, Οὔκ ἔραδὸς. 

Κ φνομδνοι “πἈεονεοσιν" ἐγώ ὀλίδρις τε φίλοις χε τῆς 

Ἐντόνω ποδοχοαὶ, αὶ μυφαρὴ 
ἡ χορία: -- 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΟΥ͂ αὑασάτο εἰρ ἕτερον 

ον λυχίῳ. 

ΠῚ κύτατος μερόττων τίς ἔοι πυλοιωρὸς ἐμκεῖο, 
Κ οίνων λουουϑρων χαηϑὸν ἐσηλεσίης; 

Μη τίνα νυϊαδων τὶς ἐ μεὶς Ἐχὲ χεύμασι γυμνίωώ, 
Ημῷ ̓ καλλιχθμιῶν αὐθρὶν ἰδὴ ,θϑρίτων, 

Οὐκ ἔλλων “χαλετοὶ δὲ δτοὶ Φαμεαϑαι οὐαργεῖς. 

Τίς δὸ ὁμμηρείοις αὐτιφέρφιτο Δόγρις; 

ΜΑΡΙΑΝΟΥ͂ σφ λαςῖχοό εἰς ἕτερον ὁγο- 
μαζουϑμον ἔρωτα. 

Μητέρα κύωρῖν ἔλουσεν ἔρως ποτετῶδὲ λοεϊῷ, 
Α ὑτὸς «ἰπσοφλέξας λσιμιπαῖδι λὸ ὕδωρ. 

Ι δρὼς δ οἰμιξροσίοιο χυϑεὶς “εοορράμμμιγα, λδυχοις 

ἴρύαδι ̓φεύ, προιῆς ὅσσον αἰῆλίαν ἔαρ. 

Ἑ ν)ὲν ἀεὶ βοδδεοσθμ αἰαζείοεσιραἰὐτιμζω, 

Ὡς ἔτί τὴς χεξυσῆς λουομνϑῥης παφίης. 

Τού «ὐτῷ Εἰς Ὁ ἀδ΄. 
Τ ἐξα ὑπὸ ὑπὸ Τὶ πλατάνοις ἐπα λῷ πεπεδὲ μ᾿ ὑπγῷ 

Ε ὕδενέρως, νύμιφως λαμπάδα, πϑλθεμϑρος. 

Ν ὕμφω ογ᾽ δλλήλῃσι, τί [μδύουδι; αἴε δὲ ζούτῳ 

Σ θεοσουμῶν (εἰκον)όμε. πῦρ κρ αι δίης μεερόπτων. 

Δ αριπαῖς σὴ ὡς ἔφλεξε αὶ ὕϑαιτα λρμὸ ἐκεῖθεν 
ἊΝ ὑμιφω ἐρωτίαδες λούξοχοδισινὶ ὕδωρ." ΠῚ ΝΣ 

ΙΩΑΝΝΟΥ γξαμμαπίοδ εἰρ εἴεθον 

δῷ "ἔχον “πίνδεωρφν. ἢ 

ΑἸϑέσε πύδορε μᾶλλον ἐμοῖς ἐκϑύϑηφαι ῥεέ,δροις, 

᾿ Καὶ κεν Φριςον ὕδωρ (οὐ μον ἔφηοϑα μόνον. : 

Ὶ 
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ΔΑΜΟΧΑΡΙΔΟΣ »ξαμματιχοῦ 

Εἰς ἕτερϑν. 

Ἡ δὴ καὶ παφίγχῶ παλλάδι πῷτο Ὁ λούζξον, 

Ὡς ποτε Ὁ χευσοιωῶ ἢ ἤρεσε μῶλον ἔχφ. 

Καὶ ταῖχα ὃ μορφῆς κρίσις ἔοσετωι αὶ πάεῖς αὐταὶς, 

Εἰκὼν σὴ, ,ογυρέοιςγαίμασι δέκγυϑύη. 
Εἰς ὃ ἀΐζ'. 

Ὁ μόσων αἱ ἡ χϑρητες Φερεαυγέα τίρανον οἴλης 
Ἑ γϑαδὲ ναμετοίάν," “οὶ τῇ τὴ παφίν. 

Εἰς Ὁ αὐζ΄. 

Τ ὅτ ἰδὼν Θ᾽ λοέξον ὁ πτλόσοφος εἶπεν ὄμιηοϑε 
ἸΝ υπενϑες, ἀχολόν τε,κακϑν Ὀγχέληθες ἀπόρτων. 

Εἰς Ὁ δῷ. 

Αἱ πρᾷς ὀρχουϑρμο δριτες Ὁ λοέξον ἔτευξαν" 
Τ οιὠώδεκα. χωρῆσοι πέοσα ρας ὁ διυύαται. 

Εἰς Ὁ ἀΐ΄ 

Ε γϑιείδὲ λουσοι ϑρὴ δέμας ἀμίροτον αὐτίκα κύωριξ᾽ 
Δ φξων ἀλεξαιδρῷ, καὶ αέθλιον ὕρπασε μ(ϑλον. 

Εἰς ὦ ζ΄. 

Κύωρις ἔρως, γϑδῤιτες, νύμφαι, δίόνυσος, Ὄπυλλῶν, 

Ὡ μοσαν διλλήδλοις οὐθοιδὲ γα επί. 
Εἰς "ἀἰκᾷ 

Α ϑανατοι λούονται αὐοιγο ϑρου βόιανείου, 

Π ἐμιη σγ᾽ ἡμίϑαοι, μετέπειτα ὃ ἤματα πόρτα. 
Εἰς ἕτερον λουΐζξϑν μικρὸν. , 

Μ΄ ἡὶ νεμκέσαι βαμοῖσι χαρὰς βωμγοῖσιν ὀπηδὲϊ: 

Β αἱὸς χαὴ παφίης ἔστλετο χοῦρ9ς ἔρως. 

ΛΕΟΝΎΤΟΥ ορλοιοῖχϑό εἰς τοὶ ϑερμμοὶ 
τὸ βασιλικαί. 

Θερμὰ ταί; ἀτρεκέως βασιλυϊα"τέωδε γὸ αἰδοὶς 
Οἱ φρὶν ἀγαοσάμδυοι χω» ἐπωνυμέζω. 

Οὐ Ἂ κίων Σ βροτέῳ πυοὶ ϑεύλπεται ἀϊλαὸὶ ὕδωρ, 

Αὐ ὑτομκοίτη δὲ λιξας τίκΊεται αἰϑομϑρν. 
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Ο ὑδὲῤ ῥόου ψυγεού ποτιδέθεται. ἀμφὶ λοετρὰ, 

Αλλ᾽ο δ] ποϑεῴς, ζοιον ὑ ὑπεκ φέρεται. 

ΑΤΑΘΙΟΥ͂ φρλαςικοῦ Εἰς τὰ ϑερμια τὰ ἀγα-- 
μεμιγόνᾳα, ον σχαυρνῇ.. 

Χ ρος ἐ γὦ δϑμαοῖς μεμδιηνϑῦος, ἔνα μοῦξόϑγτες 

Τῆς ποδουλήδιης ὀξελαίλοντο τέ τεχνὴς. 

Ἑ λχεα οὃ μα δδὰν ἐ ἐμοὶς αἰκέσειντο ῥεέ,ϑροις, 

Β αρθαρικῆς λϑ [χης ἰὸν αἰ πωσοίνϑροι. ἱ 

Ἑ γϑὸν ἐεξηϑζω ὀροφηφορος" αὐτὶ δὲ τιμῆς, ' 
ἸΤ δὸ ἀγα μεμγονέζωω βδρον ἐπτωνυκίζω. ᾿ 

Αδυλον εἰς ἕτερᾳ δερριαί. Ι 

Χϑωὼν μιχάτων γυαίλων χοιλώμιασιν ἐέγαον πῶρ ὴ 
Εὖτ αὐ ἔχη, φλοξὶν δὲ αἰξιζείη κρυφίησιν, Ὶ 

Α τιμὸς αγω [δαϊνων εἰς αὐλέοοι ϑερμὸς͵ ἔγερθεν ᾽ 

Θ λιξονϑυος,πυθαθικ λητὲς ἐρδύγέται ἰκ μασιν ὕδωρ. ᾿ 

Ἄδιυλον. 

Χ ρημασι ζοις ἀἰγοίθωνος ἐδείμιοι το τῆ δὲ λέξον 

Δ ἥμος ὁ τῆς τεγέῆς, γιῶ μαι χαὴὶ ἐοσονϑύοις. 

Εἰς λουΐξον εὐ ραϊνέτῳ. 
Οὐ ̓ βλλανφον ἔξω ποδοπαάροιδε Ὁ γιοῦ Ὁ βόγαγῴον, 

Αλλὰ τόπο; σχύδαλωνγῶρος Ὡἰποχρίσιος" ; 

Ν μ δὲ τὰ περπγαὶ τὠπᾶσι βοώνϑμα χαὶ χαρίεντα, 

Α [λα εηφεβᾳ χα ὴ γὃ αἰλεξαίορϑ9 

Νιχαέων ἱερά, (φίης ἐεικυδέος αἰσήρ, 

Ὕ εὖζέ μιν οἰκείοις λερήμασι χαὶ ἡ δειπόβαις. 

ΕΙΣ ΝΑΟΥ͂ Σ, χρὺ κι 
Εἰς γοδν τῷ δ[9ς κ)ιαϑέντα Ῥοὶ 

κεχροπιδῶν. 
Α ὑτῷ ζζωος δ) οἶκος ἐπαίΐξιος" σϑεϊξ γ᾽ ὑλυμιπος 

Μ έμψεται οὐραγόνεν ζωα καυτερχόμϑιυον. 

Εἰς Ὁ αὐτῷ. 
Κ ἐκρὸ πίδαι δὲν τόν ἔλεσαν διμον, οὗ ὡς ϑασ ὀλύμυπου 
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Αδέυλον. 

Ι αὶ ὙΠ εἰγαλοῖς αἰαπε πίαται οὐ καϑορρυδιυ) 
Χρφω"τῆς Ξρετὴς ἥψατο σξοῖν ἃ ΡῈ, 

Ο ςτίς σ᾽ οἱ λοῦν ἦτιρ, Ξιπόριχε' οὔποτε ΝΣ σὴν 

Ῥυχίω ἐκνί 4 σῶμα. μιαγνώνϑρον. 

Αδυλον. 
Τ ἰς πυτ᾽ Ἔπ᾿ οὐλυμποιο μετάγα γε ἡγε ϑενεῶνα, 

Τ᾿ ὦ πάρος οὐρανίοις ἐμιξεξαὗτα δόμοις, 
Ἑ ς πόλιν αἰ δρόκλοιο, δοαΐν [δΣασίλφαν ἰωγῶν, 

Τ᾿ αὐ δορὶ χαὶ μούσοις αἰπτυταίτομ ἐφέσον; 

Η ῥω σὺ Φιλαϑυα τιτυοκΊογε μέζον ὀλύμι που 

[ Τ᾿ αἱ οφὸν, οὐ ζαυϑοϊ τὸν σὸν ἔϑευ ϑαίλοιμιν. 

ΕΙΣ ΝΙΚΗΣ ἀραλματα, ΧΟ καὶ 

πμαλλάδά. 

Ν ἴχαι παρέσχεν αἱ )ηῶσαι πϑρϑώοι, 

Ν ίχᾳς φέρφυσοι τῇ Φιλογεύςῳ πολά. 

Ελραχζὸν ἡμας οἱ Φιλοιῶτες τίω πῦλιν, 

Π ρέποντα νίχα!ς εντυποιῶτες οδματα. 

ΠΟΜΠΗΙΟΥ͂ Εἰς ἄγαλμα γίκης ἀπῆερον 

οΥ ῥωμῇ, ἧς τα ἰ αὐεροαι κεραυνῷ 

κατεφλίϑν. 

Ρ» ὠμὴ ἤ πα μιξασίλφα, τεὸν κλέος οὔποτ ̓ ὀλάταν 

Νί ἴχη γϑρσε φυγεῖν ἀ πὔλερ9ς ἃ δυωύαται. 

ΕΙΣ τ ΟΣ ΈΡΑ 

χες κᾷς 

ΣΘΦΡΟΝΙΟΥ παιπείουβχου. 
Ο φειβελυὐνδοιβὴ αἰέσιονΐχν ος ἐλύγων, 

Εἰ’ ἐφ᾽ ̓ὁδοιπορίο εἶτ᾽ ̓ ἰπϑναυτίλίρς, 

“Ἑ γϑαιδὲ γεοῦ «τδοσιωὼν φῆσον ξένε “ον σέο ποδο, 
Ν αμέταφν ἐθέλων, οἶκον ἐτοίμον ἔχων. 

Ἔἰ δέμε χαὶ τίς ἔπευξεν αὐακρινέφς πολιητής, 

Ὲ ὑλόγιος, Φιαιρίης ρχιερόίς αὐνα ούς. 

Εἰς Ὁ ἐΐζ!. 

Α τοὺς ἐμοὶ, χοὴ ξᾷγος, αἰεἰ φίλος κὶ »ὺ ἐρδυγᾶν. 
τίς πόθεν, ἠὲ τίνων, ἔς! φιλοξενίης.. 
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ἘΓΞ ΟΙ ΚΟΥ ΣΝ τ ΟΕ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΟΥ αἰσσαρυ Εὖς οἷ- 

χον ον ὰ ζυρα. 

Ε ὑσεξίη Ὁ μέλαιϑρον δἰπὸ ποοϑέτοιο γε μέθλου 
Α6ι καὶ ὑψηλοιὶ ἤγαῦ εἰς ὀροφοις. 

Οὐ γὸ Ὅσ' Ὄσ' δλλοσθίων κεαίων ληΐξοσι χαλκῷ 

Ο λζξον αἰολλίζων πεῦξζε μακηδόνιος- 

Ο ὑδὲ λιαξρνήτης κεγεῷ χαὶ ἀκερδέι μόχθῳ 
Κ λαῦσε, διχᾳιοταίῖτου μιοϑοί ἐπεμ(ξόνϑμος. 

Ω, ς δὲ πόνων ἀμπειυμαι φυλάσσεται αὐδγὶ διχαίῳ, 

Ὡ δὲ χαὶ δύσεξέων ἔργα αϑμοι μεοόττων. 

ΛΕονΝΤτΊΙΟΥ Εἰς οἶχον κείυϑνον μέσον τῷ 
ζϑυξίπαου χαὶ τῷ ἱπασικοί. 

Ἐν μϑὲ τῇ, ζϑυξισταον ἔχω πέλας, ἡδὺ λοέξον" 

Ε κ οἢ, ἑτέρης, ἵπασων γῶρον οἰεθλοφόρων. 

Τ οιζβα )εησούνϑμος, ὃ τῷσγ ἔγι γοῶτα Δοέοσας, 

Δ εὕρ9 χαὶ ἀμεπνϑυσον διοητὶ Ὁ» ἡ μετερη. 

Κι αἱ κε παλιν ςαδίοις ποτὶ δείελον ὥρλος ἔλϑοις, 

Ε [γῦϑῳν ἐγίες ἰων γείτονος ὧν θανάτου. 

τ ΑΥΛΟΥ σιλενηϊαρίου εἰς οἶχον ὑψηλὸν 
οὖν βυζωτίῳ. 

Τ᾿ διοσῦϑῳν εἰσορόω πολυτερπέα. Πὰς ϑαλοίηης, 

Π αὐτοδεν ἡματίῳ φέγε! ὀιλο μα. 

Εἰςέμὲ δὴ χροχόττεστλος ὅταν κα ἀν ωΣ ἡως 

τ ερπουϑύη,τείγην σσϑ9ς δύσιν οὐκ ἐγελά. 

ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ͂ αἰγύπβίου Εἰς οἶκον 

“χίπεδὸν. 

[ΦΥ͂ αὐανψυγω ϑέρεος, καὶ χε ἱματὶ ϑαίλπω, 

Τ οὐλιπὲς ὡρφίων ἐἶξ ἐμέθεν σερέχων. 

ΑΤΑΘΙΟΥ “ολασικοῦ Εἰς οἶκον οὐ ὕχψ4 κεί- 

μϑρον τῷ βυζωτίῳ. 

Τῇ ἢς Ἔρετὴς ἱδρῶτα θεοὶ χσϑοπαίρφιϑεν ἔνχαν», 

Ἑ γνέπεν οἰσκροίος, δῶμα. τόδε τσδολέγων. 

ὼ 
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Ι ΒΙΒΛλ. ΤΈΤΑΡΤΟΝ. 5:9. 
Κ λίμακα "ὃ πὸμαζοὼ πρίων χεκα φ ότι ζοερσ ἃ, 

Ι δρῶτι πλαϑαρζωὺ αἶμα Φφεδίννα χόμᾶυ: 

Υ Μοὶ Ὡ εἰσενόησαι λα λαοσαιζω φὐϑ ωπστήν. 

Ν ὦ τοὶ γα τὴς ἐρμ πιούτατις ϑοίλαμος. 

ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ δσὸ ὑπέχων αἰγοπῆΐου Εἰς 

ἀφύλακῖον οἷ» οἶχον τωθα ςΊ. 

Κ ἐἑρδευλέοις διζεοϑε δόμοις ληΐςορες ἀδλοιῖς" 

Τ᾿ οἵςδὲ Ὑδς ὅ51 φύλα ἔμπεδὸς ἡ πενίη. 

Εἰς τὸν τοίκλινον τῆς μαγναύρας. 

Ο πρόλέως Ὁλύπυσαν τονδὲ δόμον βασιλδες, 

Α ἰχμζὼ ὀλξοδὸότειραν στὸ φαιυροΐο λαχόντες 

Α ὠτὸς εὐαΐ κα ρακλὺς, στοῦ κωνςαντίνῳ εὶᾳ. 

Εἰς οἶκον τὸν ἔχτλερόνϑιον χαλχῆ 

τω παλαᾳτίω. 
Ο ἶχος αὐαςάσιίοιο τυρανγοφόνου βασιλῆος 

Μ οιεος αὑττόλω πανυπείξοχος ἀσεσι γαήδιδ, 

Θ αὔμα φέρων πϑύτεοσιν ἐ ἐπεὶ χοσμεήτορες ἔργών 

ἢ ψος ὁμοῦ μῆχός τε χαὶ ἀπλέτον δες] ἰδὸντες, 

ΠΑ σκεπες ἐφραοσθμτο πελωδλον ἔργον ἐᾶ σαι. 

Α λλαϊ πολυμιήηοιο λάχων φρεσξηϊα τέ! ης 

Α ἰλέειος πολυ δδις ἐμᾶω τεχν ἡσουτο μορφζῶ, 

Α γξαντῳ βασιλῃϊ φέρων «οροταγοία μῴϑων. 

ἙΕ νϑὸν αἰπειρέσιον μέγεϑος αὐξὶ πϑρτὶ τίταγνων, 

Α ὑσϑγίων γίκησει βοώ νϑμαι θαύματα γοζης. 

Ε ἶζον οὐρφοτέρφισι χάρις κα-πετωλίδος αὐ λῆς. 

Εἰ χοὴ χα λχείων ὀρϑζφων ἀἰμιαρυγματα πέμπεις, 

Κ ρύψον αἰμετεήτων μεγϑβων φεινούνϑιυον αὐλαῖς 
Π ἐργα με, φαιδρὸν ἀγα λρια. τεὸν ῥουφίγιον ἄλσος. 
Μηδὲ τανυπὰ θύροισιν Ἔλρηρότα κύξιχε πέτροις 

Α δριαγοδ βασιλῆος ἀμεμφέα γηὸν αἐείσης. 

Οὔ ἂν πυξαμίδανγ! ἰχέλυ χρίσις, σεσὲ κολϑοσοῦ, 

Οὐδὲ φαρε μεγοίλην μιοεῖος σἢ ̓ὑαύξεδρα μον ἀίλυν. 
Αὐτὸ ἐμὸς σκητῆδχοςὶ ἰσουυοφφονον κα: νίκην, 

Χ ρυσοφαές μ' ἐτέλεοσεν ἐδεθλιον ἠριλμείης,. 
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ΠῚ αὐτὴ πετξαπόρων αὐέμων πεπτετασ,μέγον αὔρας. 

ΜΑΡΙΑΝΟΥ͂ οολαοικοῦ Εἰς τὰ παλοίτια ς " 
φιαγῶν. Ἐ 

Ο σαύϑι Πηράθηρεῖα ϑονὸς αἰδέγα “πόντον αἰοϊγ4 .Ἂ 

11 λα! [κος αἰ λικλύςων πορθμὸς ἐ ἐπ᾽ ἤϊογων, ᾿ 

Χ ρὕσεα. συλλέκζῳ χαίο αὐαικίορφι ηκεν αὐαίοση ἱ 

ΠΠῚ πολυχυδίςη ϑείος αἸοΐξ (φίῃ. 

Α ξιον ὡβωμιῇ μέγα λοκρ τὲς αὐτία. σεῖο ' 
Κι αλλος αἰπτ᾽ θὐρωπῆς δέρκεωι εἰς αἰσίζου. 

ΤΡ ΑΥΛΟΥ σιλεντιαρίου Εἰς Ὁ μέγα Ὡρωτω"- 
Θλον κιλλώπεαϑεν, 

Κ΄ ὄσχιον ἰουφῆνος βασιλόϊς ῥ ῥυπόωντα καθήρας, 

Κ' αἱ τοὶ μέγιςα, δίκης ἠϊλαῖσεν πευϑύη: 

ΣΣ οἷς δὲ πόνοις δὸμαψίνε κουτηφέα νυϊκα. διώκεις 

Εκ )εμαδὸς μεν δρῶν, ον, βιοτῆς μερόπων.᾽ 

Θ λ τῸ ΤΟΥ Δολασικοό εἰς ὃ ἐὐθ΄. 

Ως αἰγαι)ον χαὶ ποὺς ὄχι γήραὶ. 'φαιδροτέροες γ 

Δ ομλγῖγος ϑαιλαμοις «δος ἔτευξε δίκης. 

ΑΛ ἄμπω ἐγὼ Οἱ οἱ παι δὸς, ὁ πτεὺς δ᾽ ἐμεῖο φαεἰνγᾳ’ 
Κὶ ὑδεα σγ᾽ Δλληδοις αὐτί» σρ ες εζομεϑα. [ 

Αδεασοτον Εἰς τίω Αἰ ειλικν ΤῊ ποηδοῦ-- 

τήρλων Ὁ» βυζξαντίῳ. 

Χ ὥρος ἔγω δεσμοῖσιν αὐφνϑμος" οὐγθοίδὲ πηγὴ 
Α φϑονος αὐσογίων ἐκ κέχυται γοιμέμιων, 

Η πᾶσιν τέτατο υϑὺ αἰέναος, ἠἸϑεοις δὲ 

Εγθαογ᾽ γ᾽ ἀγάφομνϑροις πόμτα δίδωσι ῥόον. ; 

ΤΟΥ Α ΝΟΥ Ὡπὸ ὑηΐλγων αἰγὸ Ἴου Εἰς 

βῆμα τῷ ἢ Θφιρο κρατερϑύ. 
Δ ἔνδον ἐγώ μακαθλοῦν, ἐπεὶ ποτε μκεοσθεν ὕλης 

Ι σαίνϑυον, λιγυροὶς ἐτρεφομζων αὐόμοις, 

Ο ρίϑων ὄχτξα;ϑρον ἐύ, ϑροον λα σιδύρῳ 

ἙΕ ται ήϑέωυ,κλύρῳ κρεὶ δῦθνος βυτυχίης. 

Α νηὶ »ὸ ὀρνίθων, κρ ατερῥδκρατερϑις αἰ πυῦ μύϑοις 

Α ρδὸ 94,8) μούσοις χεύμασι τηλεβούον. ᾿ 



ἘΝ ΠῚ ΑΡ ΤΌ Ν. - 26: 

Εἰς οἶχον αἰγαϑιοῦ ορλάςῖκθο ον βυζω)τίῳ. 

Τ᾿ εὐξέ με-πολλα κα μεὶν μουσωνίος οἶκον οἰ γητὸν 
; Τηλίκον, Ἐἠρκήῴοις ἀσθμασι βολέιϑιον. 

Ἑ μπής Οὔκ αἰπέλάπεν ἀφεγίξα, δώματα μοίρης, 

Ἷ Α )λώ με καιλλείνψας, οὐ θονὶ ναγεταφ, 

᾿ Και ῥ᾽ ὁ »ϑὺ εἰς ὀλί γάω κεῖπαι κόνιν" ἡ δὲ πιῖθοσὴ 
᾿ Τ έρψις ὅλ: ξείνοι ὃ Ϊ ψις ἔχ: ξείνοις αὐδασιν εἰκκέχυ ρθη 

ἐν ΣΙΜΩΝΊΙΔΟΥ Εἰςϑύρας. 

ΝΡ ΣΩΣ 
: Τ Δὸ σ᾽, ἐϊξιόντων δυξ αὐ δ] ονύσιος. 

ΚΥΡΟΥ δσὸ ὑπάτων Εἰς τίωὐ μαξι- 
μένου οἰχίαν. 

Δ εἰματο μαξιμμένος νεοπιγγέος ΕἸδυϑι δὼ μοῆς, 

Α ὑτῶς ἡἠϊένεοσι ϑεμείλια καρτεροὶ πήξας. 

Α Γλαΐῃ δὲ μοι αἰ μι φὶς αἰπειρεσίη πεταῖγυ φτοῦ 

ΤῊ χαὶ τὴ, χαὶ ὑπιίαϑεν ἔχω “«ὐολινδιλλαὶ χαὶ αὐ τίευ 

Γ' αὐθ᾽ ὄρφω “γαίης (διϑογυΐδος ἀ [λα ἔργα. 

Ἡ μιέτεροις σ᾿ ὑπενερ)εν ἐραεϑενέεοσι ὃε μέθλοις 

ΠῚ ὁντος αὐλὸς “σδϑχοῦσι κυλίνδεται εἰς ἅλα δῖαν, 

Ὑ ον ἔχυνψούων ὁπόσον ϑονὸς ἄχρῳ διῆναι. 

Τ ολλακι σ᾽ ὀϊξξειμκέϑεν τὶς ἐὸν μέγα ϑυ μὸν ἰα!ϑη 

Β αὸν τ πϑκόψας, ἐπεὶ εἴσιδεν ἄλλοθεν ἀλλα, 

Δ ἐνδρεα, δώματα, δας, λοι, τόολιν,ἠΐρῳ ,γοζαν. 

Αδέασοτον. 

ᾧ αἰδγὸν ἰουςινιανὸς οἰ αἷξ ἐμὲ χῶρον ἐ) εἰρᾳ, 

Η δίῳ σϑρεχῶν ϑαμίος αἰρχοιϑύῳ. 

Ο ὕποτε γὸ Οιοῦκο ἔχ: τ αϑονὸς ἔδρακε καλλος, 

Υ {λιν οὐὐαφιγίδρυ οἶμον ἐαῆρχένδμος. 

ΑΤ ΑΘΙΟΥ. 

Χ ὧρος ἐγὼ ζιαρὶν κϑὲ ἔξω φυγρωπὸς ἰδέοϑαι, 

Π ηδλοδδιμοις Οίχοις ἀμφιμεριζίνϑμ ὃς" 

Ἑ νϑα δὲ ξείνων τε χαὶ εὐνδοι πίων χαὶ αἰ γρϑίκων 

Νηδκς ἐπεγ δούπει λύματα χευορυϑίη: 



,62 ΑΝΘΟΛ. δια. ἘΠΙΓΡ.. 
Α λλαὶ πατήρ με πόληος “ογαἰξας ἀγαϑιας, 

Θ ἧκεν ρίζηλον,τὸν ρὶν οἰτιμότατον. 

ΕΙΣ ΟΠ Δ Δ, α χε χης 

Εἰς οἰασίδοι ἔχουσαιν τῷ λοιοῦ 
σλέῃ, ἤ 

τίου γλρνω». 

Ὁ πύσον θθήϑης δ ζωγράφος, σηι γα ξοΐοσει 

Κ΄ οἴραγον εἰρζωϑης οἰασίδι τίκίουϑμον. 

ΑΝ ΤΙΡΑΤΡΟΥ Εἰσκραῖος. 

Ἡ κόρες αἰμφοτέρζου ἔλαχον χαίφαν" εἰμί οἢ᾽ ὁρφος 
Κ αὐ τερπνὴ Φιλίοις,χοὶ φοζος αὐτιπαλοις. 

Ἐκ δὲ πυλαϊμδδθος πείσών μι ̓ἔχφ. ἔωρεπε σ)᾿ ὀνλαις 
Οὔτε χέρες χαήταυς, οὐπε χρη χϑρυϑι. 

ΕΣ Ὁ Ρ ΧΤΕΣ ΡΣ 

χρῷ καὶ 
ΛΕΟΝΤΙΟΥ οολαςικο Εἰς εἰχόγα, 

ὁρ χηαρίδος. 

Ἢ οὐσαίων δεκουτη φϑείτων κα δάμαλλε τεταίρτη, 

ἼΣ ἐρπωλῇ μέερϑπῶν, ἀςεος ἃ ̓ Ιλαῖη, 

Ὁ ματα σοι,χαὶ ταβσεῦ, ; ποδωυε ̓ ᾶνο ὁ (σφώ χήραν 

Δ κί υλᾷ, χαὶ μουσῶν χρείοσονα. καὶ “σίτων. 

Τ οί εἰστῷ εἰς εἰκόνα ἑτέρας ὀρχιφρίδος ἱξανϑβης 

οὐ τω σωοϑενίω. 

Ἑ ἰμὶ μ»δὺ ἑλλά δέν βυζαντίας, οὐνλούδε σὴ ἔην 

Η χι χοροςαισίζου εἴουρι δῆμος ἀν4, 

Ο πωῦ)ι πορθιᾧ γοῦα μεείζῃται. ταμιφότεραι γὃ 

Αἰ ντυγές ἐρβόμιοιν ἥγεσοιν ἡ μετερές. 

Το «τῷ εἰς εἰκέγα ὀργή φρίδες Δ| αγούσῳ 

Ὁ βυζαυτίῳ. 

Ὁ ὅτις ἐπ᾽ αὐδουσυ χρυσὸν βάλεν, διλλαὶ χαὴ ἢ αὐτῇ Δ 

Α μφεχύνν κρονίδηγῶς Ὅπαρος ϑλναν. 

δ Σ ὠματί εἢ᾽ Οὔκ ἐπέλαοσε, ἐπεὶ γόνν ϑλάθεὶ αἰδὼς 
Μη τίνι μουσοίων μίσγεται ΤΥ ἐθέλων. 



»,. ἘΑΛΑΥ 

ΒΙΒΔ.: ΤΑ Φ ΤΟΝ. ΝᾺ 

ο Τοῦ αὐτο Εἰς ὃ δν. . 

9 λές οὕ ἡβιϑμ κραπεᾷ φύσις. εἶἴξατε κϑῦδϑι' 

Μ οὖσα χαὶ ἑλᾶ δίη τῷ τον ἔϑενηο νόμον. . 

Η »ϑὺ, ὅτί φεῦτν χιγήσιος ὄὔρετο ῥυθμοιζ' 

Η σγ τὶ τῆς τέχνης ἤλϑῳν ἐς αἰκρότοτον. 
Τού ἀὐτνε ἰς χ αὐ. 

Ε κῆορᾳ »ϑμ τίς ἀφσε νέον μδρε: "ἐλλᾶδιν δὲ 
Ἑ σοι ϑέη χλώγαν ασεὸε, 'ος ζωτίασεν. 

Η ν δὲ πόθος χαὶ ἢ δεῖμα ΟΝ ὀρχηθμωίσιν οὐγυοις. 

Α ρσενι γὸ ῥ ῥώμῃ ϑηλιω ἔμιξε χάριν. 

Τού αὐτὸ Εἰς Ὁ αὐ. 
Οὐ ὑνομα ἔχφς λίβαμου, »ϑφέτῶν δέιιας, ἢλεα πειϑοις, 

Π αρῆϑε, χαὶ παφίης χεςὸν κἰ πο΄ ἐκ λϑορνων. 

Αὐ ὑταρ ο᾽ ὀριχηθιιοῖσιν,ὕρως ἅ ἅτε χοῦ φος αἰϑυρά, 

Κ ἀλλεὶῖ χαὶ τέχνη πϑύτας ἐφήκορδέν. 

ἘΝ ζεγοφῶντος σλευρναΐου εἰκόνα, 

Α ὑπὸ ὁρᾶν ἰάρακ χον ἐδύξα υϑυ,διύϊκα, λζωυοῖς 

δ; ωρέσζες μεαρῆς Ἦρχε χοροιμάμίης: 

Κ αἱ κοίδιμου τοὶ πὲρυς α,χορθύματα,δ τ ἀφ᾽ ὕλης 

Α Γμον, δὐιακϑ ἰχν Ἑλοίτέωυ διασων, 

Καὶ ἐτας δϑάζουσαν ὦ Ο» ἁμικα τί πα δὸς αἰγαύζω 

ΔΛ υοσώδα. φεώ ϑείης αὐδρὸς «ἐ τουκρισίης. 

ΔΝτιπΑΎτΡοΟΥ Εἰς ζήλζυ πυλᾳᾷϑὸυ ὀρχῆςού. 

Αὐτὸν βακχευτίω φνέδυ θεὸν ἡνίκα, βάκχας 

Εκ ων τὰ λωῤἠγαγεκοὲ: Ξυμέλξυ 

Α νεϑρωποις πυλά δὺς τερπνὸν δέος, οἷα χορθθων 

Δ αἱμονος αἰκρήτου. πᾶσαν ἔπλησε πόλν. 
Θ ΩΣ γεγνώσκοισι τὸν ἐκ πυρϑκ' οὐ ρφίνιος δὲ 

οὐ ὅτοσὸ παμφωνοις χερσὶ θγευο, ϑρος. 

ΕΙΣ ΠΉΓΑΣΙ χε κεζ' 
᾿Αδέασυτον Εἰρπηγά ὃὺ τω ὀλύμεπῷ, ρ4. 

Ὑ ὡς «σξούσῃ νύμφαις, ὑποείκουϑυ δον αἱ ταὶ 

Κ ῥξίοσονεςν ἡμείων χούρετε πυϑιώδες. 
1. ς 



,6ς ΑΝΘΟΛ. ΔΙ ᾧ. ΕΠΙΓΡ, ᾿ 
Αἱ γ᾽ ἀῤλαι πᾶσου μ᾿ πύλα τὲ τ ασοϑῦσαν" 

ΠΗ μμετέραις γύμυφαις εἴξατε γηϊαδερ. 

Εἰς καμάραν ο σιχελίᾳ ὶ 

““ροιμιῶδες.. 

Ἵ καὶ κἱν καμοιραναν" ἰχίνητος δ εἱ μείνων. 

Μ ἥποτε κινήσεις τω μείονα, μείζονα. ϑαίης. 

Αδέααστον: 

Α ἕνωον ποιϑοιρζω τε χϑρερχομϑύοισιν δέτε: 
᾿ Πηγᾶοσ ἀμαλύζᾳ γάτονέουσοι νώπη.. 

ΤΙ αὐτη σγ᾽ αὖ πλατανοισι ᾧὶ ἡμμεροϑοι λέσι δοίζγαις 
Ε φέμιμαι, σκίερὴ ψυχοιϑρη κλισίῃ. 

Ὑϑνεκα μήμε δεράφ: περαμείρεο ὄψου οἰλαιλκῶν. 

Α μπαυσον χὰ» ἐμοὶ χαὶ πόνον ἡσυχίη. 

ΑΝΥΤΗΣ. 

ᾧ ρλξοχόμα τόδε ποσὶ χοὺ αὐ λιαίσιν ϑέτο νύμεφαις 
Δ ἈΠ αὐ ποῦ σχοπιας λεύδοτος οἰονέμος. 

Ο ὦ εὗεχ᾽ αἰ σο' ̓ἀζληέου ερεος μέγα κεκ υυἹῶτα 

ΠῚ αὖσαν οὐρέζασοι χερσὶ μελιγφὸν ὕδωρ. 

ΝΙΚΙΟΥ͂. 

] ζϑ δ τα ̓αἰγεἰροισυ( ἐπεὶ καμιες) οὐδοῦ ὁδῖχα,. 

Κι αἱ πίε ἀρ ῖο ἰων » πίδευκο οἱ μετέρας. 

Μ νἄσει δὲ κραϑαν χαὶ Φ᾿ατέφοροϑεν, αὐ Ἐχὶ γίλλῳ. 
Σ ιμὲς δὀἰποφϑιμϑύῳ πω δὲ γϑριφρύεται. 

Αδυλον. 

Ὡ, κεαγοῦ' γυγούτηρ χαὶ τῆϑυος εἰμὶ γυχήα,. 

Κ ρζωυη.τηλείοαι Ὑδ με θοῦ" ὠνόμμιοισοιν. 

Νύμφαις μὲ πσδοχέω λουΐζϑν, ϑγηγτοῖσι σἡ ὑγείζω.. 

Θ χε δὲ με τὐερέλαις εὸς οὐυδλίου.. 

Αδέασυτον- 

Ἑ γεν ἀἰλέξανδρος, μακχεδων πίεν ἀϊχαὸνῖ ὑδώρ,. " 

Μηξης δὴ εἶπε ἰϑμακῖι πϑρείκελα ῥδύματα. πηγῆς, ̓ 
Ἡ χαὴὶ ὀλυμυπιάδὸς πόρεν οἰοὔτομμοι ματέρος. ἐλ. Ἶ 

᾿ 
ὶ 



ΒΊΒΝ ΠΕΤΑΡΤΟΝ. 16ς 

ἘΠΓΣ ΠΟΙΗΤΑΣ, κε κζί 
Εἰς εἰκόνα ὁ μμήρϑυ. 

ΥἹ ε ἐ μδύρτορῦ ομβε, συ ὃ κλέος ἑλλα δι πάσῃ 

Καὶ κολύφώνι πατρὴ ϑῆχας ἐς εἶδον. 

Καὶ ζ(ογ᾽ αὐτιϑέῳ ψυχῆ “δυνήσαο χούρας, 
Δ τιοσειὶ ἐκ σηλέων γφαψαίίδιος σελίδα ς" 

Ύ μιᾷ γ᾽ ἡὶ »ϑὺ νοόςονὸ δύοσγος πολυπλαίκῇον, 

Η δὲ τον ίλιαχϑν δορὶ ρδϑινίων πολέμων. 

Εἰς τὸν αὐτὸν. 

ὙΓῚς πο ὁ τὸν ὅξιης πόλεμον σελίδεοσι χαςξαῖζας, 
πὶ τίς ὁ πίω δολιχζω λᾳ ῥτίάδειο πλαϑζωυ; 

Οὐκ, ὕγομ ̓δδείσκω σαφὲς, ὁ πολιν" δραϑιε ζω, 

Μἥποτεσῶν ἐπέων δῦξαν ὁμηρος ἔχᾳ; 

Εἰς τὸν αὐτὸν. 

Ο σπανίας τὸν σμῆρον αἰαγρα ψαμχεθαι πατρής, 

Κῴων ἐφ᾽ ᾧ πᾶσαι γεῖρ᾽ ὀρέορίσι πολής; 

Ἡ ὁ (δύ ὅξην ἀγνωξον᾽ ὁ σγ᾽ ἀθανάτοις ἴσος ἥρως 

Τ᾿ ὡς μούσοως ἔλιπεν πατοίδα, χοὴ “δμεζω, 

Εἰς πον αὖτον. 

Οὐχὶ σεέδὸν σχαύρνῆς ἐλοχεύσαιτο ὅεῖον οὐκ δϑν, 

Ο ὐ χολόφων τραφερῆς ἄφρον ἰπονί᾽ς, 

Ο ὑ γος Οὐκ ἀϊγῦ τῆος ἐύασοοος, ὁ κίωρος εἰγνὺ, 

Οὐ νῆσος κραγαν λα᾿ ρτία'δαο πάτρυ, 

Οὐκ ρος ϑλραύῖο, χυκλὠπείη τε μύχήνη, 

Οὐδὲ χεχροπίωγ τυ παιλαιογόνῶν. 

Οὐ υ “ὃ ἔφυ οϑονὸςἐ ἔρρρν ἀπ᾽ αἰϑερος διλλα μεῦσοῃ 

ΕΣ ἐμοψου ἵν ἡμερίοις δῶρᾳ ποϊγητὰ φέρη. 

ἈΝ ΤΠ τυροῦ Εἰς τὸν αὐτὸν. 

Οἱ μϑοσευ Ὀλϑφῶμαγιϑίονήτειραν ὑμεηβέ, 

Οἱ δὲ καλαὶ σμύρναν, οἱ δ᾽ «ὐγέπεεσι χίογ.- 

Ὁ ἐ σ᾽ ἴον οἱ σγ᾽ ἐξόασειν ἐ ἐύκλαενν (λα να, 
Οἱ δένυ ΣῊΜ λαπιδῶν μητέρᾳι εοσωλίζω. 

8. ἢ. 



6 ΑΝΘΟΛ. ΔΙΑ}. ΕΠΊΓΡ. 
Αλλοι σ᾽ ὀηλζευ “γοῦν αὐίαυχον" εἰ δέ με φοίξου 
Χ Χρν λέξαι πυυζξε αἰδυγαι μὰρτοσειθα, 

Π᾿ ἀπε σοι πελέθᾳ μέγας οὐροινὸς οὐκ, δὲ τεκούσῃ 

Οὐ ϑναΐζῶ, μοΐξος σ᾽ ἴαλεο καιλλιόπας. 

Εἰς τὸν αὐτὸν. 

Ἑ «δὰ ἐοιδιμαίνοισι πόλής 215 δι μὲ δμκήρϑυ, 
Κυμ , σμύρνα, χίθο,κρλϑφων, πύλϑρ, Εἰ ϑε αἰ δῆνεὶ. 

Εἰς τὸν αὐτον. 

Ἑ πῆὰ πόλάής εἴρναντο (φεὼ “[ὸ ῥίζαν δμμήρφυ,Ἠ, 
Σ; μευ βνα,χίθε,ολϑφων, ἰείκη, πύλϑε, οἰ χος αἰϑῆναι- 

Εἰς τὸν αὐτὸν. 

“Χ υςέφες, Ὁ φημι, "τὶ δα),σμαυρναῖος; ἀπαυδῶ. 
᾿ς Κ ύμὴ ἡ κολόφωὼν πατοὶς ὁμζῆρε σέθεν, 
ΔΟὐδετέρη. Ὅλα, μὶς ὃ πεή πολις; ̓ δοὴ τσ (της 

Ε ξέφειυ. “λλ᾽ αὐτὸς λέξον πη γέρρνας. 

Οὐ »»ἐρέω.“πίνος ᾽ ῥα; πέπεισ στὶ ταὶ πεχὲς εἰπτων, 

᾿Βξω Φ δλας ἄμμιν ὠπειθομδῥας. 

Εἰς τὸν αὐτόν. 

Ἑ ἰξαϊῶνας ὅμυηρε χαὶ ἐξ αἰῶνος αἰείδη, : 

Ο ὑρανίης μούσης δόξαν ἀφρώρδυος. 

Μ Ζῶιν μὃρ "ὦ ἀ4σως αἰχιλλέος: αὐτοῖρ χοῦν 

ἊΣ ζομ(ηδὲν; γηων σθίχωσιω εἰ -Ρ σπελϑὶγή᾽ 

ὙΤ 4οὐνϑυὸν τε πλαϑησιν ὀδυοσέα, ποικιλοξουλον,. 
Τ᾿ οἱ λέχος ἀ'ασασίως εἴσιδε πηνελθ τη. 

Εἰς τὸν αὐτὸν. ΣΌΝ β 
Ἑ ἰϑεος ζθην ὁμυνόος, εἰν ἰθοινατοισι σεξἐοθω" Ὁ 

ΕΓ δὴ᾽ αὖ μὴ ϑεός Ἐθη,νοιειζέοϑω ϑεὸς Πρ ΚΑΣ ᾿ 
Εἰς τὸν αὐτί. ΠΑ] 

, Εὖρε φύσις, μόλις δϑρε"τεχκοῦσει σ᾽ ἐπαύσατο μάϑωῃ - 

Ἑ ἰς ἕνα μοιοῦον ομεύδϑν ολῶ πέψασα Αδμουῖος 
: Εἰς τὸν αὐτὸν. 

1 

Τ ς«ποϑὸ ὁμηρείην μεγάλης ὀπὸς ὅν ἀπάνν:; ᾽- 

Τίς φαϑῶν, τίς ὃ  δίλαα μᾶχζων οὔκ οἶδεν ἐχαλεΐ, 

Δ ἥρως ὁ χιμ. ιδείων ἘΠ ΩΣ ἀμμμορ99 οἰλης, 
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“᾿ς 

Ἡ μου, ξοίνοῦ Ὀγοίκ᾽ ἔχλιυεν᾽ ἔλυεν ἀτλάς, 
Οὐ ὑρανὸν βύρυύφερνον ἔ ἔχων Ἰθπκείωδρον ὦ ὠμοις.ἡ 

Εἰς τὸν αὐτὸν. 

Δ ιεξιωνμῆρε τίω χεκαυμϑδῥξωυ, 

ᾧ θυγᾷν ἀφύχας ἴα Ἔπορϑήτους πόλάς. 

ΑΝΤΙΡΑΆΤΡΟΥ Εἰς εἰκόνα πινδαρτυ. 

Ν εβρείς ὧν δπεῦτον σαίλπιγξ αὑβίαχον αὐλώων, 
Τ᾿ ὁοσον ἁορ πείσαις ἔχρ αγε σεῖο γέλις. 

Ο ὑδὲ μώτζω αἰπαλὸς ξουϑὺς «ἰξὶ χείλεσιν ἐ ἐσμμὸς 
Ε πλασε χηρόδετον πίνδειρε σεῖο μῶνι. 

Μ αὔτυς ο ὁ αθηναλίος χερφάς δεόσοῦμῳ οὐ αἰ εἰσοις 

Τ᾿ ὃν σέο, χαὶ νομκίων λησούνϑμος δὸνώκων. 

ΚΥΡΟΥ͂ δ σπὸ ὑπάτων εἰς ηὸν αὐτόν. 

ΠῚ ὑδᾶρον ἱμερϑεντα δ» ὑδασι κῦρος ἐγείρᾳ 
Ο εὗὥεκα, Φορμέζων εἶπεν ΣΟΙ σον ὕδωρ. 

ΛΕΘΝΙΔΟΥ ζραντίνου Εἰς αἰακχρέοντα. 

Π ρέσξιω αὐακρείοντα χύδϑι σε σοι λα γιαένον οἰγῳ 
Θ «το, δινωτῷ φρετ]ὸν ὑπῆρὃς λίθου, 

Ως δ ων “λίχν οἱσίγ ἐπ᾽ ὄμμασιν ὑγρὰ δεδορκως, 
Α ζει χαὶ εἰςραγαίλων ἕλκεται αἰμιπεχόναν. 

Διοσὼν ογ᾽ ρουλίϑων τὸ ζ" μίαν οἷα μεθυπλήξ, 

Ω λεσεν᾽ οὗ τ ἑτέρα ῥιχγὸν Ξραρε πύδου. 

Μ ἐλπει “ἡ ἠὲ βαλυλλὸ ἐφίαερον,ἡ ἠὲ μεγεσαν, 

Α ἰωροῖ παλάμια ταῖν ϑυσέρωτα νυ μῆν 
Αλλὰ πάτερ δϑνυσε φύλαοτε δεν οὐ γὼ ἔοικεν 

Εκ βάκηϑυπιῆφ β βακχιακὸν ϑερᾳαπα. 

ΛΕΩΝΊΔΟΥ. 

Τογ ὡς ὁ ωρέσξυς ἐα μέθης αὐακρέων 

Ὑ πεσκέλιςαι, χοὶ Ὁ λῶπος ἕλκεται 

Ὲς τοι γάων ΜῈ βλαυτίων Ὁ »ϑὲ 

Ὅμως Φυλαίοσει͵, ϑαίτερον δὴ ἐἰπώλεσιν. 

Μ ελίσδεται δὲ τὰν χέλεω »ἘΚῚ κρέκων 

Ἡ πι βαϑολλον ἡ καλὸ κεεγίφέα. 

ᾧ ὕλαοσε βάκγε τὸν γέρϑντα μὴ πίσν. 

2. Το 



02 ΑΝΘΟΛ: ΔΙΑΦ, ΕΠῚΓΡ. 
ἙΥΓΈΝΟΥΣ. 

Τὼ Ὡς μδιργεοῖς ἱμμέροισι στούτφοφον 

ΔΛ υαιος αὐακρέογτει, πὐϊονκύκ)ον, 

Ἐσφηλαεὺ ὑγοὴ ἥἡνέκλαρος μϑιηδὸνι. 

Λ οἷον γὸ ἀὐτε βλέμμα, καὶ αἰ ὶ σφυροῖς 

Ῥ κφϑεῖσοι λωπεις πέζα,χσὴ μονοζυγὲς 

Μέϑευ ἐλέϊχη. σοιγδου λον "χέλις σ᾽ ὅμως 

Τὸν εἰς ἔρωτας ὕμνον οἰ, ϑροϊζεται. 

Α πίῶτα τῦρ τὸν γεραιὸν θυ. 

Αδέασοτον Εἰς τὸν αὐτον. 

Τ ἡἴον εἰμι Φοτέρων με βλέπεις οἰκόρεςον ἐρώτων 

Π ρέσζιων͵ ἴσον κούροις, ἶσον εἶ δόντα κόραις. 

ΟμμἊα δὲ μευ βρομίῳ βεξαρηνϑύον,"σ) πὸ κώμων 
ἼΡ ερπγὰ φιλαγρυπγων σήματα πϑιυγυχίδων. 

ΔΗΜΟΧΆΑΡΙΔΟΣ Εἰς εἰκόνα (ἀπφοΐ., 
Α ὐτήσοι. πλαςέρα: Φύσις πόρεέδωχε τυττῶστι 

Τ᾿ ζὸ μιτυλζευαιαν ζωγράφε πιεείδει. 

Π ηγαζᾷ 5 διαυγὲς ον ὑμμασι: τῷ τό σ᾽, ο“ὐγαργῶς 

Δ ηλοὶ φαντασίζευ ἐμεσλειν ἄὐτοχ. ς᾽ 
Α ὑπομετοις εἢ᾽ ὁμιοιλή πε ἢ οὐ ̓  «ξέρα χολῶσαι 

Σ αῤξ ει πϑοδφκγονϑρζω τω ἀφέλφαν ἔχϑ. 

Α μμμιγα σγ ἐξ ἱλαοφῖο καὶ κἡ Οὐ νοτεροιο χωροσώπου. 

Μ οὔσαιν ἀπα[γνς κύριδὲ μιγγυνϑμζωω. 

ΖΗΝΟΒΙΟΥ͂ γεραμματιχοί Εἰς εἰκόνα 

οφαμματικού. 

Αὐτίω “γραμματικὴν ὁ ζωγεώφος ἤδεηλε »φαψα)" 

Β ίκίορᾳ δὲ γρανψας,τὸν σκοπὸν εἶπεν, ἔχω. 
ΑΣΚΛΗΓΙΑΔΟΥ Εἰς ἰχόνα ἡσιόδδυ. 

Α ὑταὶ ποιμαίνοντα μεσημ( οινὰ μῆλο σε μοῦ σου 

Ε δραχον ον χραγαοὶς ὄρεσιν ἡσίοδὲ- 

Καὶ σοι καλλιπέτηλον ἐρυοσώμϑμαι αἶξὶ πᾶσαι 
Ὁ ρεξαν δοίφνης ἱορὸν αἰκρέμονα" 

Δ ὥχαν ὃ κρζεθης ἑλικωνίδος ἔνϑεον ὕδωρ, 
Τ ὁ πῆανο πώλου πσδλεϑεν ἔχονψον δγυξ. 



μ ΒΕΒΙΔΙ ΤΕΤΑΡΤΟΝ: “60 
οἵ σύ κορεοσσύμ,μιαικοίρων ὅλυος, ἕ ἐργὰ τε μωλποὺς 

Καὶ ρος δρχαίων ἔδαιφες ἠϊλέων. 

Αδυλον ὡς Ἔἰπο τῆς βίξλου 

λυχϑφρϑνος. 

Ο ὐκ αἢ ον ἡμετέροισι, πὶ ἐξῆς ζυτει ἐν τῷ δ 

κιφαλαΐῳ τῆς πσδοῦτης βἰέλου. 

Εἰς ὀσταπανόν. 

Ὁ σατανὸς σελίδεοσιν αἱ λίστλοα φῦλᾳ σξένα ας, 

Θ ἡκατο πᾶσι νέοις ὄψων αἰ πειρέσιον. 

Αδυλον. 

Καὶ ὀγιοπῃ βασίλφα γεώργιον εἶπεν ἰδοῦσι, 
Ὁ ὕτος ἐμὸς “μρέτης γνήσιος, οὐ κρογίδυς. 

Αδυλον. 

Ἐ λϑετε ασεϑς πέρδρος λαυκωπιδὲς ἀλαον ἡρῆς 

Λεσξίδες ἃ ἄθρα ᾿ ποξῶν βηματ' ἐρφσαύνϑυαι, 

ἙΕ γι χρρὴν καλὸν ςήσοι οδο᾽ ἱ ὕμμιν σ᾽, οπαρξ 

Σαπφὼ γευσείζευ χερσὶν ἔχουσα λύρζω. 

Ο λέιω ὀρχηθμον πολυγηϑέος ἢ ἢ Γλυκὺν ὑμ,ον 

Ε ἰσαϊφν αὐτὸς δῦξοτε καλλιόπῃς. 

αὐ ἀπ: ΘΙ ΕΡΣ: 

ἈἈδέασοτιν Εἰς ὑἰοίκλ4αν τίω πὠτοῦ. 

Εἰ πόλιν ἡδακλῆος ὁ κ(ανυμον οἵοϑα χαὴὶ ἀλλζω, 

Ι οϑι με τού ποτοὺ μιδὲν αἰ τἡμοτέρξυ. 

Αδέασοτον Εἰς μῶλον εἰν σμαύρνη τῇ δα λοίῆν 
Ἐπχικείνϑρον, εἰν ᾧ χαὶ ὑδρᾷον. 

“Τ (ς βυϑὸ ἡ ἠπείρωσε; ηἰς ὦ» ῥοδιοισω ἔπευξεν 

Α κι ὼ » ἀμιφιρυτέω λάΐεσι μδιμαρέοις ; ; 

Τίς ογ᾽ οὶ κύμασι τεῦξε ποτὸν πλωτῦροις αἰφύοσειν 

' Α ὑὸν ναῦν χερσὶν Ξὐρυομϑίίοις: : 

"Ὁ ὅτος ὁ ποικιλό, μκητὶς αὐὸρ βενέτίος αἰ μύμων, 

Κ : τίσμασι γικήσοις στα χαὶ πέλϑπα, 

ἘΦ 1111. 



270 ΑΝΘΟΛΔΛ. ΔΙΑ ᾧ ἘΠῚΤΓΡ, 

Εἰς φωῦβον ον τῇ αὐτῇ. 

Τ᾽ ἰς τόσον ἔρον ἔπευξε; τίς καὶ πόλις; ἡ Ὁ ὅλας ηἰ; 

ΘΝ μβρόσιος, μυλασει ἐς, τὸν Φαίρον,αὐθύπατος, 

Αδέασοτον Εἰς φώρον ἀλεξαγόρείας. 

Π ὕρορς ἐγὼ ναύτησιν αἰ λωοϑροισιν Ἔξοή γῶν 

Ἑ ἰμὶ ποσή δοίωνος αἰπενῦτοι πυρσὸν αὐατήων. 

Κ αἰ με πεσεῖν μϑύοντα βαρυγ δοὺ ποισιν οἰήταις, 
Σ τῆσεν ἑοῖς κα ματοις αἰμμιωνιος, ὃς βασιλῆος 

Ἑ ςὶ πατήρ. κείνῳ δὲ μετ᾽ ἀΐγελα κύματα ναῦται 

Χ ρας οἰερταίζοισιν, ούτε κλυτῷ οὐνοσιγοίῳ. 

Εἰς τὸν αὐτὸν, οὖν σμεύρνη. ᾿ 

Μ υχέτι δμοήνοντες αἰ μεμφέα γυκῖος ὁμιίχλέω, 

Ἑ ἰς ἐμὲ δαιρσαιλέως πλωετε ποντοπόροι. 

Π ὥσιν ἐὐλωορυϑροις τη λαυγέα δειλὸν αὐανω, 
Τ' αὖ ἀσκληπῖα δῶν μνημωσεωύζω κα μῶν. 

Αδέασοτον ἐν ἀοσῶ. 

Π ἄσει μϑὺ αἰξιοχῷ πόλις χε (ἀλλο ἊΣ ὀήνης ἢ 
ΓΠ ἥμα κοῦραι ςεί 'χῶν, ὡς ϑεὸς,ἠχέσοιτο) ἡ 

Ε ξοχα δὲ κραγαΐ ῥόον ὕδοιτος ὥπασεν ἀοσῷ, 

Π ολλαΐν πετεαίων σκληξοὶ μέτωπα πεμίῶν. 

Μηκέτι φϑύγετε πᾶντες Ἔποωροθέοντες ὁδῖται,. 
Π λημμύρω ψυχροῖς ὕϑεισιν αὐξιόχου. 

Εἰς τίου δ λρίου πύλζω εν βυζαυπίῳ. 

Ο ὅτος ἰουλιαγὸς λαοοσύα, τείχεα πήξας, 
Σ ὐσεΐδοπαιον, ἑὴς σύμί(ολον αἰγευπνίης, 

ῈΣ φαζῳ αὐτί δ ἰοις ἐηϑροις ὠπόμδυϑε μϑμοινων., Η 

Η “σξοπάροιδε κροτεῖν τῆς πόλεως πολέμαοϊς.. 
Εἰς τἱοὶ ζἴδα, ἐν τῇ βασιλικ, 

οὖ βυζαντίῳ. 

Τ ετρα πόροις αἱ ῆσι πολιν ϑεόδωρος ἐγείᾳφις, 
Α ξιός ὅδ) πόλιν καὶ τέτρατον ἀεδιογεύφν. 

Εἰς Ὁ ἕτερον μέρος τὴς αὐτῆς αὐ ίγδὸς. 
Ἑ φρεπέσοι )κόδῶρε τύχης δι κίογα. γηὸν ΠΝ 

Ἐ ρου κρομῆσαῳ δευύμιαιρὶ θοστιτίον,. 

Ἷ 



ὸ ΒΙΒΔΑ. ΤΕΤΑΡΤΟΝ. 7ι 
τς Δ ὡεατε κυδύεντα πορῷ ἡ γευσούασιδι ῥ ῥωμῇ, 

Η σ᾽ ὕπατον τεῦξεν,χαὶ ποισέ,η3}" Ῥδν ὁρῶ. 

Εἰς τζω μόψου ὁ ἐςαν. 

Μόψου τίου ἐσορφες κλ φνζοὺ πολιν, ζει ποτε μόῥτὶς 

Δ εἴματο τω ποταμ ᾧ καλλος κ᾿ πυβχρεμασεις. 
Αδυλον. 

Τ' χει χρὴ πετοζω ὁ ὁ πολὲς γρύνος' δλ᾿ Ῥρεταων 

Α σκληπίοδοτου Ὁ κλέος, ἰϑονωτον. 

Ο «σὰ αὶ οἷα. πόρεν γέροι πα τοί δι" ζοις Ἐχὶ πᾶσι 
Κι αἱ τύδὲ μιεετρείοϑω χοιλον ἔρφσχκα ϑύλου. 

Εἰς Ὁ πύλζυ ξυλοκχρίχϑυ ο βυζωτίῳ. 

Θ ἄδέσιος τόδε τεῖχος οὐα)ξ χαὶ ὕορχος ἑῳας 

Κ ὠνςανῆνος ἔπτευξαν εἶν ἤμκασιν ἑξήκοντα. 

Εἰς Τ πύλζυ τῷ ῥηγίου πν βυζα)πίῳ. 

Η μασιν ἑξήχονται Φιλοσκ πήρῳ βασιλῆι 

Κὶ ὠγςαντῖνος ὕνγχνχος ἐδείματο  τείγεῖ τεῖχος. 

Εἰς τίω" πύλξω τῷ Φχουρες. 

Τ δὲ πύλζω λαίεοσιν ἐὐζέτοις Ῥραρῆαν, 

ΑἸμιφότερον, χόσμμον τε πάτον χαὶ ϑαίμίος ὁ δίταις, 

Ἔ ὅξε κλεης,κλεαδὴς ἀγαγὴς πίσις δὐπατερείης, 
Λ φναίων αἰδύτων πὐξεώσιος ΠΥΝΣ οφαντης, 

Ἢ ερπόνϑυος δώροισιν οἰ γα οϑενέων βασιλήων. 

ΑΓΑΘΙΟΥ͂ ορλαςικού Εἰς Θτήεια 

οὖν σμεύρνη. 

Π αὖ Ὁ βροῦν απαυτείλημαι»᾿ν, αὶ πολυολζος ἐδωυδὺ 

Ἑ γθα δὲ χρινουδρη, πίω φρὶν ὄλεοσε χέει. 

Οἱ δ Φαοσιανοί τε χαὶ ἰχϑόες, Ὁ αἰ πρ ἐγ δὲν 

"Π οἰνψμες, ἢ τε τῦση βρώματος ὀξαπαῖτη, 

Γίγνεται «ὐϑοΐδε κϑῶρος. ἰπϑοσεὺς σ᾽ Ἔα γαςὴρ 

Οπαΐσα πεινάλέη ς δέξατο λαυχαϑΐν. 

Ο ψὲ 5 γεγνωσχ τὶς ὅτ᾽ ὠφρονα μεῆτὶν ὠείρων, 
Χ ρυσὴ ζρασω τίου τίωὐ κόνιν ἐωρίατο. 

Τοί αὐτὸ Εἰς ὃ εὐ. 
ΤΊ φενα  γάς κεφάλζευ χεκακώϑβος ἐς τὶ δὲ πικρὰ 

[9] ἰμωξᾷς, μδηέων παῖχυ δα ΎοτοΝ 



22. ἈΝΘΟΛ. ΔΙΑ. ΕἘΡΊΓΨ: 

Ἑ ς τί δὲ γα φέροι σεῖο ῥαπίσψεασιν ἰμφιπαταοσεις, 
Ε κθλίαι δόχέων μοίςαχος ἐργασίμν ; 

Μ όγϑων ζοσατίων οὐ σοι γρέος,εἰ τὐϑα δαιτὶ 
τ: Μὴ τ αϑα [καίου πουλὺ γι ρεζεταίϑης. 
Αλλ᾽ ἔχε αξαάδος φρονέᾳς μέγα, "ὦ φύμια τέρπεις 

Β ρώμαισιν, ϑὐτυχίζωυ χεῖνα, λογίζουϑμος" 

Ενϑαδὲ δ) ἀααλλάς. μοιοίη οἢ ἀλιτήματα λαμ ἜΣ, 

Η 5)α φῇρ γίγᾳ πολλάκι τυτδ)ονϑῥη. 

Τού εἰυτῦ εἰς Ὁ αὐ. 

Εὖγε μάκαρ τλύθυμε γεωπόνε, σοὶ δίος εἀεὶ 
]7ἷ Ν ἢ 3) Ν “: 

Μιμμυφν,καὶ σκαπόρης ἀλγεα χαὶ πενίιης. 

Δ ἐπεὶ δὲ σοι χαὶ δεῖπνα, καὶ ον ξυλθνχοισι καϑεύδῳς, 

Υ δᾶτος ἐμιπλήσοως λα μὸν ἰμέξοποτέωυ- 

Ε μιπης σ᾽ Φτίπο: ἐοσὶ, ὦ οὐθοῦδὲ βωια καϑεεϑεὶς, 

Α ὑπίκα γαςεδᾳ σὴν ϑῆχας ἐλαφροτώτην. 

Ὁ ὑδὲ καίζουψήχάς ἱερζεω βαχι, Οὐδὲ τί μιυοφες 

Τ᾽ ὑωῇ4ς, ἀὐθιμάτως φόρτον αἰπωσούνϑρμος 

Τ᾽ λήμονες οἱ πλιουτῦσι, αὶ οἱ κείνοισι σεουόντες," 
Οἷς πλόον εἰρτεμίης δϑαδὲν εἰλῳπίνη. 

ἈΝΤ ΤΠ ΑΤ ΡΙΟΥ, 

Τὶς τῦδὲ μοιοωὸ [λᾷωος ὥπθῳ δωριήσειτο κύκλων, 

ΔΛ εὖνον αοσύοίης γῶμια σεμιροίμίος ; 

Η ποῖοι “ϑγογὸς ὅε; αὐυνψωσειντο γίγλ θ᾽ τες 

ΚΟ εἰυϑμον ἑπήαπόρων αἱ [γόϑι πληϊώδων; 
Α κλιὲς, ἀςυφέλικιον, ὠϑώξος ἴσον ἐρίπνα 

Φ υρη)εν γον ς δὐρυπέδοιο βάτος. 

Ἑ ἰς (ῳτήρλα «ὦ σχαυρνῇ. 

Εἰ πραφερῆς πάσης οἱ λιτέρμονα κύκλον ὁδούσης, 
Ο ὔποτέ μοι τίνα γῶρϑν ἐρείογα, τῷ δὲ γσήσης, 

Ὁ ἐἔσκελον δ ἔτευξεν αἰγαικλφτος ἰωαίνης, 

Κ υδοώνων βασίλάαν ὅλης γΞονοφ. ον, ῥολίων γὃ 

Τ ερπωλζο αἰκϑρήτον ῳ ἀεὶ γῆκεν ὀμιήφου. 



᾿ 

»- 

Γ΄ πτβλ' ΤΈΤΑΡΤΟΝ 77: 
᾿ΜΑΚΗΔΟΝΙΟΥ͂. 

Τκλῷ αὑασ᾽ όεμέεντι ῥοῦ τοδὶ γείτονος ἕρ μοὺ 
Σ ἀρδι ὦ λέη λὺ δῶν ἔξοχος εἰμ πολίς. 

Μαῤτυς ἐγὼ σορϑἐτη ϑμόμέω διός:οὐ γὸ ἐλέϊχαν 
Λ αἰ ϑείον ἥα ῥέης ἤθελον ἡμετέρης. 

Α ὐτῆχαὶ βοφμίῳ δ ρόμζω φοφός: οὖ δὲ κεραογῷ 

Ἑ δραχον δὐρυτέρῳ φωτὶ φαφνόνϑωον. 

ἸΠ ρώταις οἢ᾽ αὶ μετέρησιν ῳ ὀργοίσιν οἰγας ὀπωρη 

Ο ὕθατος εκ βοτεύων ξαγϑὺν ἀνϑιξε γόρος. 

ΤΙ αὐτὰ με χεσμεήσοιγηο"πολὲς δὲ με ποδλαχις αἰων 
Α ςεσιν ὀλᾷξίςοις δῦρε μεγοηρουϑμέωυ. 

Εν τῶ πορφυρῷ χίονι Εἰς 

φιλαᾳδέλφιον. 

Ἑ εὐοις μϑρ βασιλᾷ μουσήλιος͵ ἔργα βοῶσι 

Δημοσια" ϑεναρδεὼ “Ὡδάγματα πίον ἔχ. 

Μ ουσεῖον ῥωμιῇ ον ἐγαρ ἰοσουτο͵ καὶ βασιλῖος 
Ε ἰκένα ϑεασεσίδευ ἐντὸς ἔγραψε δόμων. 

. Εἰς Ὁ αὐ. 

Τ᾽ μᾶυ μουσοπόλοις, πόλεως χαριν, ἐλπίδα κυραΐν, 

Ο “λα δὲ τοῦς Ῥϊεεταις, »οήμα το ζος αἰγαϑοὶς. 
Εἰς Ὁ ὐζ, 

Τ' αἵτα λόορις αὐέθυχεν ἑκὼν μουσήλιος ἔργα, 
Π ἰςξεύων καϑαραΐς ὡς ϑεὸς 621 Δός. 

ἘΣ ΠΟΤ ΑΜΝΙΟΥΣ, 

ἐν ες 
ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ͂. 

Ω ἰτεϑυμῆτρος ἀρ ὃς αὐαϊκΊορον, ὦ ἴτε μιύςα;)" 

ΝΜ". ὕδατος «αϑϑχοας δείδετε χάκεριίοες. 

Τ᾿ οἷον ξενοκλιὴς »ὸ ὃ λίγδιηος οἰσφολὲς ἱμμιν 

Ζὄγμα 7 6' πλατέος τϑσ) ἔξἀγεν πιζαμού, 

Εἰς ἀλφάον χοὶ ὐρεθοῦσαιν. 

Α λφεὸς  βεν ὕδωρ, ξὐρεθλου σιν ει λυ; : 

Κι αἱ. ποτὸν ἐὗρεν ἔρως, χιρνα μϑδίων ὑδείτων. 
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ΤΥΛΛΙΟΥ ΤΕΜΙΝΟΥ͂ Εἰςφρυμώα. 
Ἑ ἰμὲ μϑὺ ον ποταμοῖς, πελο.γ4 σἿ, ἴσοι μέτξα διώκω, 

Σ τοὺ μῶν, ἡμάδιης Φ ἰλυχερϑὺ πέλανγϑ" 

Β ἐνϑος ὁμιούχαὶ Ἔζϑουρᾳι δ ὕδατος. ἜΣ ἐγείρω 

Ο μεπριακδν ̓ϑείτων ἡδύτερον τοίξολον. 

Ε ς] καὶ ἡ ἡμαίης σϑνίμος βυχρὰ ἀμμι δέγφλε, 
Κ ρξίοσων ἔαϑ.᾽ ὁ φέρων τὸν σαίχειυ, οὐχ ὁ ὁ χρέφων. 

ἉΤΑΘΙΟΥ ορλοιςῖκϑύ εἰς γέφυραν 

τὸ Ὁ σειγία Βίου, 

Κ αἱ σὺ θ᾽ ἑασεε ζω ὑψαύχενα, καὶ κ(ν τ᾿ μήδὼν 

Ἑ ϑνξα, αὶ πᾶσαν βαρβαρικὴν ἐλϑν, 

Σ αγίκειε, κρῳτερὴ σι βοαῖς  ἀῇσι πεδυηϑεὶς, 

Α ὑτὸς ἐδὸυλωώϑης χϑιραψικῦ) παλαάμῇ. 

Ο «γὴν ὃ σκαφέεοσιν αἰέμίξατος, ὁ πρὶν ἐἰτειρὴς, 

Κ ὅσοι λαϊνέη σφι [κῖος οἰλυκ)οπέδη. ᾿ 

ΕΙΣ ΠΡΟΑΣΤΈΪΑ, κῶλ Χ 
ΚΩΜΗΤΑ ψορπουλαθίου. 

“Εἰπὲ νοικεύΐ τίνος εἰσι φυ ςἼγες , αἱ »ϑὺ ἐλαΐα!,, 

ΠῚ ἀλλα δὸς" αἱ δὲ πέελξ ἡμεοίδες, βοφμίου. 

“Κ αὐ τίνος οἱ φούχυες; δ μἀὕτερϑς. οὔϑεα ποίων 

Ἑ ἰσι ϑεεῖν," ἥρης, χαὶ ῥοδέης παφίης. 

ἽΠαν φίλε, πηκ δα, μίμνε τεοῖς ὀχ χείλεσι σύρων. 

Η χω γὼ δυφο Οἱ ογ᾽ εὐγὶ θφλοπεέδοις. 
ΑΡΑΒΙΟΥ͂ οολαεικοῶ, 

Ὑ δὲυσι κοὶ κήποισι χαὶ ἀδλσεσι χαὶ δίονύσῳ, 

Κ αἱ πύντου πλήθω γείτονος δὐφροσέούν. 
Τ εβπγὰ δὲ μοι γαλῆς τε χαὶ ἐἶἷξ αἱ λὸς ὀηλοῦεν ὀήγος, 

Κ αἱ γειπεις ἐρέγᾳ δῶρα. χαὶ αἰγρονόμος, 
Τ οι σγ᾽ οὖν ἐμοὶ μιίμιγονζῷς, ἢ ὀρνίδων τὶς ἀείδων, 

Ἡ [λυκὸ πορθμιϑων φϑέγμμα πϑρηρρρέφ. 

ΜΑΡΙΑΝΟΥ͂ ορλάςίκοῦ Εἰς ἕτερον “σοϑάς τον 

με ὀὐδιον ἔρωτα ο» μιά σείᾳ. 

Ἡ καλὸν ἄλσος ἔρωτος, ὅπου καλαὶ : δόδρεα τα 

1 ρηὺς Ὠπιπνείων ἐμφιδὸνᾷ ζέφυρος. 4 



ὗ 

6.5.) α- τὰ - 

᾿ 
Ἷ 
“ 

ἼΒ1ΒΛλ. ΤΕΤΆΡΤΟΝ. 5: 
Ηλι χαὶ ἑρσηᾷς αἱ μὔδρύοσεται αὐϑεσι λᾷμων, 

Π᾿ουλεωὼ ἰοφεφαίων κόσμο) εὐεὶς χαιλύκων" 

Καὶ ̓ Πλυχερῆς τείςοιχος ἐπομιξαδὸ ὀλος ὅλ᾿ ὄλῳ 
Μ ατὸς αἰαθλίξᾳ γευματανηϊαδὸς, 

Ο παῦϑι δενδρήεντα γϑῶν πελανήχεται ἱ ἴδις 

Χ ὥρον οἰ μαδρυάδων ἔνδον αἷξ δοκϑμων. 
Κ αἰ λιπή»ῆς ἐύζξζοτριω αν ὀργαί δω καρπὸς ἐλαίης 

Θ ὁνλφ,ἐθιςαφύλων πόύτοῦι θἀλοπεδων. 

Αἱ δὲ πέριξ λαλαγεῦσιν αἰηδὸγες ὃς δὲ μϑιί ζ 

Α γπτωδὸν πεηιξ φϑέγματος το μονίαν. 

Ὁ λλὰ τὸν ἰκλήϊξον σπγως ξένε μή Με περέλϑν ξ 

Τ γδὲ δόμον, λιτῆς «ἢ αὐτίασον ξεγίης. 

οἱ αὐτῷ Εἰς Ὁ ἀὐζ'. 

Δ εὑρ᾽ 13ι, βαιὸν δόϊχα πεσων «ποῦ δασκιον ἀ λσος, 

Α μπαυσον κα μμαίτου ὙᾺ α. πολυφγλαμέος, 

Χ ὥρονόπου πλατάνων αὐτοῤῥύτον ἐς μέσον ὕδωρ. 

Κ ὀλὰ πολυκροιεύων ὠκτρορέᾳ ςοιΣ 

Ο σαῦϑ 'πορφυρέης σὺ αὐλαχος εἴαρι οαλλά 

Υ γ,6ϑν ἴον, ῥοδὲη κιρνοίψϑιον καλυχι. 

Ηνὶ δὲ πῶς δροσεροῖο πέδον λφμῶνος ἔρεψψων, 

Ε κχῦτον δύ χαύτης χιοσὺς ἔσιχεξε χόμέωυ. 

Ἑ γνϑοαϊδὲ χαὶ νλώσι λασίζου οἶδα μείξεται δηϑέωυ, 

Π ἔζαν «ὑτυξυῶν ἀὐοφύπι γάπης. 

Οὗτος ἔρως. “ἱ [γὸ ων χαὶ ἔπορεστεν ομοῦομιαι χώρῳ 

Π αὐτοῖν ἱμκερτῶν σλυθολῦῥωῳ ἀϑφίτων; 

ἘΣ ΕΙΚ ΘἸΤΑΣ ΡΤ ΟΡΩΝ 

δῇ λα 
Α δέασοπεν Εἰς εἰκόνα ὐἸολεμα]ου 

οὖν αὐ τιογεία 

Ἔ ἰκων, τίς σ᾽ ̓αὐέγνχε;"λόνοι αΐνος εἶ" πολεμίου. 

“Ποίου,, τύχρητὸς. “πεδχαθιν» αὐτ΄ μα 

“Τῆς ποδοισῦς; “πασης. ἫΣ ἐς ναι" ἐς δικολέκ,ας 

Κα Φ λον Ὄρχεῖ; “γα. χοίσιον οὐ ἡ δέχεται. 
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ἈΡΆΒΙΟΥ οολαςικοδ, ἢ 

Ἑ ἰχόνα. λοίγάνῳ γουσέζωυ πόλις εἶχεν ὁπαοσαὶ, 

Εἰ μὴ πότνα δίκη γευσὸν οὐπεςρέφετο. οὐ ἿΝ 

ΘΩΜΑ οολαςίκοῦ . 

Ῥητορλκῆις Φιλέω τρῷς αἰφέρᾳς,οἰεζεχοι μοιεῦοι 
Γ' αὐτῶν ῥπτήρων εἰσὶν Ἔδρφότεροι. ἢ 

Σ ζ0 πύνοις φιλέω δ μόοϑενες" εἰμὶ δὲ λίζωυ ἶ 

Καὶ φιλαολςείδης χα φιλοθουκυδίδης, 

ΜΙΧΑΗ ΔΙΟΥ͂ σεαμματίκοί, : ᾿ 

Ἡ πόλις ἀγαϑίαν τὸν ῥήτορι τὸν ςῃχαοιδὸν, ἱ 

Δ ἵζυρος βὐεπίος ῥυθμὸν ὠγαιασω βρη, Ι 

Ως μητηρἐτέλεοσεν ἐφ᾽ εἰ, κοὺ πόρε τέωύδε , 

 ἰκόνα. αὶ σοργῆς μξτυρφι χρὴ (Θφίνς. 
ΟΝ εμιγόγιον 8 ζοκῆα, κα σίγνητὸν τε σεοὺ αὐτῇ 

Ε «σε νυ μεὴς σύμεβολφ. σεμμιγψοτατης. 

παλλαδα. 
Κ ὠφὸν αὐαυδὲὸν ὁρών τὸν γέοστον,εἰ λίθος 68} 

Δ ἡλῖε μϑμΐθδου,τίς ηἶνος δε) λίθος. 

Εἰς εἰχόνα ῥήτορ9ς ἀφυοζζ. 

Τ ἰς σεπὸν αὶ λαλέοντα τύπῳ ῥυτῆρϑς ἔγεαψαε: 

Σ ιγὰς δ λαλόφο; συοθὲν ἑμμοιότερϑν. 
Εἰς Ὁ εὐ. 

Ἑ ἰχόνες αὐ, ϑιρώποισι Φίλον γέροι" δλλαὰ εἷούς 

(8 Θοις,ἐλείχονϑμης εἰδὲος εἰωρεπίης. 

Ἑἰς ἄγαλμα οι φείδου τῷ ῥήτορος. 

Ν ζκος τὐριςείδυς ἰωδῶν κατέπεσε πολήων, 
᾿ Τὸ ὁ ωρὶν ὀμιρρείης εἶχον “ἷρ γρεῆς. 

ᾧ ασὶ γὸ πᾶσαι, σραυρνῇ τέκε θεῖον ομιῆθ9), 

Ἡ καὶ ξὐριςείδζο ῥητοροι γήναρμϑμη. 

ΐ Α διυλον. 

Ἑ ἰκὼν καλλίφου τῷ ῥντορφ6"οἱ δὲ ΩΝ αὐτίω 

Ε ρχόνϑμοι, ἕρμῃ ασόδοτεττῳ λογίῳ, 



ΠΤ ΒΙΒΛ ΤΈΤΑΡΤΟΝ :»7 
Αδυλον. 

ᾧυ ὑγμος με Φύρμον, πυρφόρφοτὸν πὸ ρφόρον, 

Ο ποῦς ὃ ὁ ῥήτωρ, τὸν πατέρα. τὸν ΤῊΣ 

ΕΙΣ ΣΚΕΥΗ, κρὸ  λβὲ 
ΤΑΥΛΟΥ: σιλεντίειρίου εἰς κώγωπε ὧγα. 

Θυ. λβοιαρών αἷνα ϑη6οι, ὦ θτινα, πόντον ἐϑτω, 

Οὐ πῆερόν αἰγρέω πλέγμασιν ἡμετέροις, 

Αἰ λλὰ βοοτοις ἐϑέλονζας ἀλεξήτειρα δὲ τέχνη 

Αἰνέρᾳ μων κέντρον αἰ λθυόνϑρον, 

Εκ ϑαλίης ἀξρῶτα μεσημιξ διώοντα φυλαίοσεὶ, 

Οὐδὲν ἀφαυξοτερα τείχεος αἰςυόχου. 
Ὑπνου σὴ ᾿ἀςυφέλικΊον ἃ ἄγω ὙδΡιν. δλλὰ ἀὐδθις. 

ἊΝ μῶας μι οσύξζου ἡ ῥύομ(ϑα ἀπρϑυίης. 

Τοῦ ἀὐτῷ Εἰς ὃ εὐζ'. 

Κ ἀιριγαίμοις. λόκζοις αἰϑεκίδνα κο"εἰμὶ δὲ χεφγὴς 

Δ ἰκῆυονοὐ ἐφοίξης, δλ᾽ ἀπαλῆς παφίης. 

Αἰ νέρᾳ σγ ὑπγώοντα μίτω πολύωπι χωλύτόω, 

Ζ ὠοῷορων αὐέμμων συεῖὲν αἰτεμιξφυϑίον. 

Αδυλυν. 

Π λέγμασι δι σχρατός 41 αἰδεσφίγξαι πετείω οἷ 
Ε ϑυεα,κὴ (χυοις ἔνδοθεν ὁ ὀρταλίχοις᾽ 

Αὐ ὑτὰρ ἐγὼ Σσεύφν Ἐβετέρπομαι, οὐσὲ κα λυγήω 

᾿Εν νδοϑεν,δλλλ᾽ εἰργω μᾶλλον ἐπτειορυϑιύοις. 

Ο ὑδέ με τὶς λήσφε (ὼ εἰ βραχὺς ἔστλετογκωνωψψ, 
Η κετέρης Δἰϑϑε πλόγμα λιγοςασίης. 

ο Ρεα; που σῷ  κερόπεοσι ὃ , λέκφα φυλάοσω 
Ἡ ῥα τίς ἡμείων [58] δὲ χαιότερος;, Ὶ 

Ἰούδα ιν εἰς ταξ λαν. 

Ἑ ζθυϑιος »ϑὺ τῆδε χξδ᾽ δ ὐλαῖγῃ πεαπεζυ, 

Π αἰγνια κινήσῃς περπγαὶ βολοκ)υπίνς. 
Μήτε νικησοιά μέγα λέζεο, μειύτ᾽ Ὡσπολάφϑεὶς 
Ἃ χυσε, τίω ὀλίγ, μεμιφόμνϑρος βολίϑα.. 

Κῶ ) γὃ Ἐλὶ σχμικροῖσινδος Δα Φανεται αἰδ)ός" 

Κ αἰκόξος «- γὴ4 βέλος ἐχεφροσέιης. Ὁ 
᾿ 
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Το «ὐτν εἰς Ὁ ὐζ΄. 

Γ' αἰγνια ἅ δ πιίδε πόρτα τύχις σὴ ἐτερϑξοπος ὁ ὁρμὴ 

Ῥ ξὴς αἰλόγοις ζαιύταμς ἐ ἐμφέρεται βολίσιν. 

Κ αἱ βροτέου [ιόπου στρόλερϑὶ αἰμοημα γοήσής, 

Ν μῶ μϑρ αὐτὐροάνων,νῶ «ἢ ὄὀπολάφπουϑρμος. 

Α ἐνέουϑυ δὴ κεῖνον ὃς οὖν (ϑιότῳ τε κύζῳ τε, 

Χ αῤματι χαὴ λυζῃ μέτξον ἐφηρμόσατο. 
Τοῦ αὐτῷ Εἰς ὃ ς΄. 

Τοῖς Δ ωρυϑγέμωοις ταδὲ που γνιαζοῖς εἢ ἃ κϑλαίσοις, 

Δ ὕοσα καὶ οἰμισλακίη χαὶ “πόνος αὐτόματος. 

Αὐλασὺ μή λέζης τί δκημαΐχον ὑφατος ἕρπων. 

Μ σῇ ̓α)αῤοιθϑηνηὰ ἢ βνοξόλῳ παταΐγώ. 
Δ “ὃ ωὐτετονὴν ον ἀλόρμασι, μῆπέ τι πταυζν 

Ἐν σπουδὴ -χαιρῷ σγ᾿ ἰαϑι γέμειν Ὁ ωιρέπον. 

ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ δσὸ ἡ πὔϑγων Εἰς φιαλῶν 

ἔχουσαν κινουφῦμοις ἰχῆαρ. 

Ο ὕτω βακχον ἐδὲκο γεῆς: γέ ὁ μιῦνος ὁ ὁμήφϑῦ 

Ο Μὲ μϑυ λλ᾽ δῦρεν πίον ἐτητυμίης. 

Τοί εἰτῷ Εἰς Ἔρχοντί κὸν πέλεκυν. 

Ην μϑὸ αἰλιπφαίνης, πελέχον βλεφάροισι δοκεύφο- Α 
Ην δὲ (βοφερνόρρ θῆργυρός εἰμι μόνον. ἢ 

ἐν κοίκελον οἱ οἰκίας. ἐ 

Ην χλείσης μ᾽ »α)έφγα" τὸ Ζεῦ οἱ ξης, λ εἰσής με" ᾿ 
Ὑ εἷος ἐων τηρῶν σὺ σὸν δόμοι οὐ δεωώα 4]. ᾿ 

Εἰς μμνσώδλον ἔχον τὰ δωδεκοι ζωδζῳ, 

χαὴ ἕτεξα. 
Ά ργύρξος πόλος τ ὅπ φαέϑοντα σελζωίη 

Δ ἐρκεται, οὐ ἰτύπων πιρίπλα υϑύη φαέων. 

Ἁ πλωνέες σ᾽ ἑκαύτερϑε, χοὴ αὐτίθεοντες αἰ λῆται 
Αἰ νδρομέης “ἡ μεὴς πᾶσαν ἀρουσι τυχίω. 

ΜῈ ΣῸ ΜΗ ΔΟΥ͂. 

Τ αἱ ̓ ὕελον ἐκόμιζε; αὐψας ἐ ἐργαίτας αὔόρ, 
Ες δὲ πῦρ ἔϑηχε βῶλον, ὡς σίδηρον θ)αϑενῆ" 

Αὐγόδελος οἷα κηρὸς ἐϊεγεῖτο παμιφαΐορισι 



ἴοων 

ΒΙΒ8λ. ΤΈΤΑΡΤΟΝ, 79 
ᾧ λοξν ὀκπορουκϑέαισι χιῶ μαι σὴ ἦν ἰδὲῖν (ροτοῖς 

Ὁ λχὺ ἐκ πυφϑεβέονταχαὴ τὸν ἐργαϊτέω 

τὰ βέμονπαι, «ιὴ πεσὼν δια, ῥαγῇ. 

Ἐς δὲ διπηυχων ἀκμαὲχφλέων ἔϑυκε βῶλον. 
ΑΣΚΛΗΓΙΑΔΟΥ͂ Εἰς δίσχον. 

Η φωύς μ’ ἐτέλεοσε καθ χρόνῳ; 'δλλαϊχυϑηρη 

Α νδος ἑοῦ λιλάμων εἵλετο λαιϑριδίως: 

Ά ἰχίσῃ «ἢ ἔπορε χρυφίης μη μδιον ϑύγυς. 

Καὶ μ' ἀσκληπιαϑδὺς δῦρε "Ὁ αἰνεάδοως, 

ἀρ ύρι 

Η"; γραφὶς, ϑἠργυρέη Ἃ ὅ7 ἐκ πυρὸς ἦλθον ἐτοηϑέυ' 

Σ οὖσι δὲ χαὶ χεξυσεη γίνομαι οὖ παλάμαις. 

Ω δὲ σοι ὦ φϑρίεοσα λεύγτῖο, ,8) μϑὲ αἰϑίωη 

Τ ἐχνης, δῦ σ᾽ εἰδρες ἀΐχρᾳ δεδωχεχύωγιξ. 
ΣΑΝΜΙΟΥ͂. 

ΠῚ οϑεϑε μϑὺ αγφαύλοιο “9 τοιυχὸς ἰξαάίλου αἰγος 

Δ οιω Ἐχὶ χλωρϑὶς ἐξεφομιζωυ πετοίλοιο" 

Ν᾿ ιωῦ δὲ με νικομούχῷ κερφοξόος ὕρμοσε τέκτων 
Ἑ ντανύσας ἕλιχος καρτεροὲ νδῦρᾳ βούς. 

Εἰς μωσώφλον ἔχον αἰφροδιτέώο καὶ 
ἕρωζᾷς. 

Τ᾿ ἐοστιρές εἰσιν ἔρωτες" ὁ »ϑὺ, ξέφος ἀκιφικα λύττης 

Μ δος ἑγς"ὁ ϑὲ χεῖλος ἐχᾷ ποτὶ πίδοιχι μαῷ δ 

Οἱ δέ δύω παύζοισι τὰν ἰχϑέσινἐ Εἕμα δὲ κρύος 

Μυρῶ γείτονα χῶεον ὅλης γυμνὰς ἀφρφοδιτης. 

Αϑέασοτον. 

Β ἀκ χῷ χαὶ νυ μξϑαις μέσος ἵςα μ(φ!" οὖν δὲ κυπέλλοις 

Α ἰεὶ τογδὲ χέω τὸν «δα λφπόνϑρον. 

Αδέασοτον. 

δ, ὀηκοτύπος τὸν ἔρωτα μεταλλαΐξας, ἐποίνσε 

ἡῃ ἡγϑμογ Οὐκ αἰλόγως σΠιχαὶ αὐτο φλέγή. 

ΦΙΛΙΠ ΠΟΥ. 
Αδρίανοῖο κύτοῖς λαὶ μὸς ζοπτίλαι ἀξ λίγηρες, 

Α νίκ᾽ ἐγαςροφόροιον βακχιαχας γαριίζᾷ, 

Ὀδ.1. 
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Νιώῶ κλαιαϑεὶο κεῖμαι μεογηλέϊ καρτεθὸν ἕρκος 

Κ λύματί, “δὸς τευφερδεύ: τεινουδέῳ καλύρην,, 

Α ἰεί τι βοφμίῳ λατεδυορϑυ.ἢ ἢ δ ραον γὸ 

ᾧ ρϑυροῦμϑμ πιςῶς, ἢ νέον ἐκ ῥέφονϑυ. 

ΕΣ ΦΙΛΘῚΞ ΟΦ ΌΟΥΣΣ 

κϑὸ λγὴ 
ΤΟΥΛΙΑΝΟΥ͂ δσὸ ὑαῦῦγων ΕἰραἸδριωτα 

πυϑοιούρου. ἢ 

Οὐ τὶν αὐαπῆὐοσοντα φύσιν πολυκμκητὶν δνοιθμδι ὃ 

Η ϑελὺὼ ὁ πλάφης πυθοιο ὀρζου τελέσου, 
Αλλά τὸν εὖ σιγῇ πινυτύφρονι. μὰ τέγα. Φωνγζωὼ 

Ε ν)εν διποκρυ τῶ 4,καὶ τόσγ᾽ ἔχων ὁπασαι.: 
Εἰς ὃ ὠζ. 

Ἃ ὑπὸ πυϑοιοόρζω ὁ ὃ ζω γραϊφος" Ὃν μα φωνὰς 

Ἑ Ἶδες αὐ, εἴγε λαλήν ἤϑελε πυϑαορρῆς. 

ΩΑΝΝΟῪ ποιητοῦ τῷ βαρβουκούλλου Εἰς 
εἰκόνα (ῷ (ῷ χρ τοῖς. 

Ως ὑφὸρὸ ὃ ὁ γρώψας, ζωαϊ ςζκ ἔμξϑδλε κηρῷ, - 

Σ ὠχρούτεος ψυχᾶ τῶτο »αριζόμδρος. 

Τού αὐτύε ἐς εἰκα. ὁ 
Ζ, ὠγφάφε, ταν μορφαν πο ικοίξας, ἀθ᾽ ἑνὶ κηρῷ 

Καὶ ̓ψυχὸρ ἐδοδης (χε βτιχαὶ βόγέφν. 

Εἰς εἰκόνα, πϑλωτῶνος. 

Τ ὁ νοιεῦ δὲ δούσκων αἱ ϑερεμιίξατεῖν πλατῶν, 

᾿ Τὶ οἱ τὴν αἰ σὸρ γοιοῦ ὀἰξερθύγεται λῤχρῖς. 

Εἰς εἰχνα Ξρισστελοξς. 

Ο ὕης:ὦ "“ξριςοτέλης, μετρῶν ἐδόα χρὴ πόλον ἀςρων τ 

Εἰς ὺ αὐτὸ. Ἷ 
Νος ὼ Ἔιςοτελϑὲς ψυχὴ, τύπος αἰμιφοτέρωνεἷς.. 

ΑΤΓΑΘΙΟΥ͂ φολαεικρό Εἰς εἰκόνα, 

᾿πλουταρχου. 

Σ {0 πολυκλύεντα τύπον φήσαιντο χερώνεδ 

Η λουταρχέ, κρατερῶν κέ ες αἱ αὐὐστγίων:. 



ΠΠ ΒΙΒΛ, ΤΕΤΑΡΤΟΝ, 8 
Ο ηι πἰδόγήλοισι βίοι ἐλλζας Ἐἰρίροις 

" ὠμῆς ϑὺπολέμιοις ὕρμοσας -ὀναέταις. 

Α λλὰ τεοῦ βιοηϑιο πρόϑηλον βίον ὀλον 

τ Οὐδὲσυτ᾽ αὔρα {ας οὐ ̓ γὰ ὅμοιον ἔχές. 

ΤἸούαυτῳ Εἰς εἰκόνα αἰσωπου. 

Ε ἦγε ποιαῖν λυσιπτῶςε γϑῶν σικυωγιεπλάςα, 

Δ εἰκεῖον αἰσωπου ςήσαο πὰ (Θμιοῦ, 

Ε τα (ϑφων ἔμιωροοϑεν. ἐπεὶ κεῖνοι "ϑῳ αἰαίκην 

Ε μᾷξαλον οὐ πειϑω φϑεγμασιζοῖς σφετέροις" 

Ος δὲ ξφοῖς μύϑοις χαὶ “λασμασι χαελα, λέξας, 

ἴμ] αἰζων,οὺν «σου δὴ πείθὲ ἐχεφρονέψ. 

ᾧ δυκΊον “γ᾽ αὶ τρηχεία, πῆραμεσις.ὶ (ᾳ μίοῦ δὲ 

Το [λυκὸ τῷ μύθου καλὸν ἔχ δέλεαρ. 

ΑΝ ΤΙΦΙΛΟΥ βυζανπίου Εἰς δίθλ ἢ, 

Η πῆρ χαὶ χλαννα,χαὰ ὕϑατί πιληϑεῖσοι 

Μ αζα κὴ ἡ αὶ ασδὃ ποδᾶν ῥα ξδὸς ἐρδορδιν, 

Κ αἱδέπας ἐκ, κερφέμοιο, (φῷκυνὶ μέτεα, βίοιο 

Α ρχια. κἠνζουτοις Ζεῦ τὶ αὐξο οσύτερϑν' 
᾿- οἴλαις Ἂ πόμα χερσὶν ἰδὼν Ἔλρυοντα βοώτίέωου, 

ΕἾ ἴπε,τί χαὶ σὲ μαί τίου ὃ ὁΕΡ δῸν ̓ξθυφόρριω, 

Τού αὐτο εἰς τὸ τὸν αὐτὸν. 

Γυρᾳσκᾳ καὶ χαλκὸς αὑτῶν χγεόνου Φλλλὰ σὸν οὔτι 

Κ ὕδος ὁ ὃ γτᾶς αἰὼν δίόλρες καϑελῴ. 

Μ οιῶῶος ὃ βιοτὴς αὐταρκέα δόξαν ἔδηξας 

ΘΟ νητοῖς, χαὴ ζωῆς οἷμονἐλοαιφοοτάτίωυ. 

ΕΠΣ ὩΡΙΟἁΛ.Ο, ΓΙΑ, 

Εἰς τί βάσιν τῷ ὠρολογου τῷ Εἰς τίω ἰψιϑα, 

τίοῦ εἰς πίω: βασιλιχήν. 

Δ ὡρρνουςήνοιο πυιφφιννοζφόνου βασιλϑος, 

Κ αὶ (φίης ἀγλαμέμον ἐλϑυϑεοίνς, 

Ὡ ξφων γσχοπίαζε (9 Φοὸν σημόῥτορα χαλκὸν, 

Αὐτῆς ἐκ μονώδὸς μέτρα δυωδεκαδὸς. 
0. 11. 
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Οντήνα συληθέντα, δίκης «ϑιρόγον ζεδιογεύων 

Ε ὕρεν ἰουλιανὸς γερσὶν οἰδιωροδῦκοις. 
Αδέασοτον Εἰς ἕτερον. 

Ω  ρωνὸν αἱ χωρίσαι (ὐφά λίθος ἃ «[ο τυτϑοῦ 

Γνωμονος ἀελίῳ πὸρτὶ μεδλσδόυϑμα, 

ΠΑΥΛΟΥ͂ σιλεντίαρίου Εἰς ἕτερον δὲ 
ὕδατος. 

Ενϑαδὲ μιςύλλοισι δόμον φαεϑογτίδος οὐ ἴλης. 

Α γέρες,ὐ φοίων ἀμφὶ δυωδεκάδι. 

Ύ δέδισι οἢ᾽ ἡ ἡίοιο ταλανπεύοισι χελθύθοις, 

Ε ςπύλον ὧκ γαλης μδτιν ἐρφσεαίμϑροι. 

Αδέασοτον Εἰς ἕτερον. 

Κι ἡπος ἔζωυ ὃδὲ γῶρος" τὸ σκιεραΐν δὲ πετήλων 

Ν υκτοφανὴς πελέϑων ἔσκεπεν ἠἐλιον" 

Ν ὦ δὲ πόμα! [λήεντα χαὶ δ0δ[9ν ϑῦρε τελέοσαι 

Σ ἐργίος αὐτοηῆης μυφοπόλος ποιώδος, 

Ε γθα λίϑος ξα τὸς (ὅτι ἀφϑίννπον αὐαΐγχην 

Ε πῆακις αἰγίξλλᾳ αὔτυγος οὐρανίης. 
Αδυλον. 

Μ »χϑρρμοὴ φαέλοντα βιαζετωι το μονικϑῖσι 
Γ γώμοσιν αἰ γγρϑθάν τὸν δρόμον ἠελίου. 

'Β αμὸς γ᾽ ἀἰμφιέπει λίθος αὔτυγας ἠοιλρείης, 
Ω, ρϑνύμω (φίη χαὶ σκίοεντὶ τὐττώ. 

Σ εργίου τεὐρχιερῆος ἐπουρανίνσιν ἐφετ μϑῆς 
Τ' οὗτο σευυφργαίοϑη ἔργον δ χτηϑονίων. 

Αδυλον. ; 
Σ ἥμα δυωδεκαμοιρον αἰφε) έος ἡδιίοιο 

Τ᾿ σκοσοίκις ἀϊλώσσω φ [ρόνϑυον ςὐμκα τὶ, 

Ἑ ὗν αἰ θλιξζονϑμοιο ποτὶ φενὸν ὕδδυτος αὐήρ 

Α ὑλον αἰπύςείλη πνόδ μια. διωλύγιον, 

Θ χεν ἀ θύω οηος δύ μμω γρδριν,ωἰς αὐ ογαργὴς “ 
Εἴη κὴν φϑονεραῆς ἠέλιος γεφέλαις.:.- 

ΕῚ 
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τμήματι πὐξεεχόνϑμα. 

Εν τῷδε τω πέμ«ὔῳ τιμήματι πἰξιέχεται ἔκφρᾳ 

σοδωφοῦ ποιητοῦ θη αἰου χοπίτου, τὴν ἀ.-- 

γαλμῖν Δ εἰς Φ᾽ δ μόσιον γυμνάσιον, ἔχικα 

λούνϑρμον τῷ ζϑυξίπαου-ἔτὶ δὲ κα τὰ Ἐχιγραμιμα- 

τὰ ΤΜ τ τῷ ἱπιασδρόμω κωςαντινουπολεῶς καὶ - 

νιόγών. 

ΛΔ 
διαφόρων οἰ ζιγραμμαάτων͵ εἰς ἐπα 

βιξλία διηρημϑμης, "ὁ πέμιτῆον. 
Εἰς δυηϊφοζον. 

Δηϊφοξος μϑὲτοοτος ἐὐ[λύπῆῳ ἔχι βωμοὶ 

Ἰσατο ζολμμήφ,κεχορυθ δίς, ἩΔΉΜΡΙ ἥρως, 
Τ᾿ οἷος ἐὼν οἵοςαἷ ἐπ ̓ ὀρνυμδοῳ μϑυελαφ 
Π εβϑονϑρὼν ζὔτησεν ἑῶν πσδόπαίροιϑε μδιαϑεϑι. 

Ἰςατο 3 χσδοςι( ὧντι πϑρείχελος: δ σ᾽, Ἐχίχόσμῳ 

Δ ὀχμῶς ζῶ, μδρμίν δὲ χεκυφέτα γῶτα στε ἕλκων, 

Δ ριμω ἡ υϑῴος ξιωναγήρεν. ἕλιοσε ὃ φέγζος ὀπωπῆς 
“Οἷα ᾧ δες ϑμέων μορϑπτων πεφυλαγεμένος ὁρμήν. 

Λ αμῇ »βϑὲ σώχος δὺρυ παϑϑίσγετο' δεξιτερῇ δὲ 

ᾧΦ αἰσγανονὑψόσ᾽ ἄήρεν. ἔμδηε δὲ μαμνομδέη χεὶρ 
Α γέρος αὐτίξίου ἊΣ χξοος οζορ ἐλάοσειν" 

Αλλ᾽ οὐ χαλχὴὺ ἔϑηχε Φυσις πειϑήμονα, λύοση. 

Εἰς αἰολνώο ῥήποξα χαὶ εἰς ἀἰδιφοτελζω. 

Κ' εχροπίδης σ᾽ ἡ φρατόε νοήμονος αὐεα πείδυις 

Α ἰράνης" λάσίης δὲ σέώνείρυε κύκλα προ, 

Οἷα πολύξοχαλοισιν ἀεθλόλων α ἀλρρῆσι. 
ΣΣ τείνετο Νὴ πυκιγῆσι μδηνδόσιν. ὦ ἀξᾳ σγ ἐχείνου 

Η εν ξὐριοτέλῆς, (ϑΦίης χσϑιιος ἱςτώνϑρος δὲ, 

Χ ζρε αἰϑεπλέγδιο σειυεέρία ενιβσ) ον χα λκῶ 

ὈὉ. π|ν 
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Α φϑόγίῳ φρένας εἶγεν εἰεργέας, δλλ᾽ ἔτὶ βουλζοὼ 

Σ κετόομϑμω υϑὼ ΕἰκΊο" σεωυιςείνϑυαι δὲ παρα! 

Α νέρος ἀμφιέλιοσομ ἐ μὸρντενοντο μϑρμοινζω, 

Καὶ ὥοχαλαὶ σημφίνον οἰολλέα. μῶ τιν ὀπτωποῦ. 
Εἰς. ϑυημιοϑενζα. 

Κ αι παιαϑιέων δ μι. 9: ἔωρεπε σείλπιγξ, 

Ῥ ἡπρὴς δὐχελώδοιο, πατὴρ (φὸ ὁ ὃ ωρὶν αἱ ϑέωϑεης 

Γ φθοιξ ϑελξινοιο γοήμιονα πυρσὸν αἰάψας, 

Αλλ᾽ οὐκ ἡρεμέων διεφαίνετο, πυκναὶ δὲ βουλζωὼ 

ἙΕ φρωφα᾿ πυκινζοῦ ὃ ἐείδετο μῆτιν ἑλίασειν, 

Ὁ ἴα, κουτ' ̓ δὐέπλιων πεθοωνϑρος ἡμὰ διήων. ; 

Η τύχα χεν τέων δογαλίεὸ ἐφϑέγίετο Φωνδε, 

Α πνοον αὐδήεντα ἰϑεὶς τύπον" δνλά ἑ τίγρη 

“Χο γχείης ἐπέδησεν «κ᾿ -εσῦ σφφρρ»γιδὲ σιωπῆς. 
Εἰς δ ειπίδέωο. 

Ἰςα;» σγ᾽ δ δἰπδίο Φερώνυμορ' ὡς δὲ δοχεύω, 

Λαίϑρη αἵσσὺ χρῳϑίην τρα γιχαὺς ὡ μίλεε μούσαις, 

Ὲ ρα (ἀοφροσείμης διάνθονϑμος ζῶ ὃ ἰδίαϑαι 

Ο ἴατε που ϑυμδίησιν εν ἀτθίσι ιϑύρσαι ψαοσῶν. 

Εἰς παλαϊφατῶ. 

Δαφιη ὦ πλοκαμῖδα παλαφατος ἔωρεπε μδρτὶς 

Σ τεφόνϑμος᾽ δύχεὲν δὲ γγέφν μὸμτώδεα, φωνζω. 

Εἰς ἡσιοδὸν, χαὶ Εἰς πολυήδὲν μϑυτιν, καὶ 

᾿ Εἰς σιμωνίϑέω. 
Ἡσιοδὸς ὁγ᾽ ἀσχρῶος ὀρφασιν εἰδἘ 1» μουσοις 

ᾧ δείφονϑμος, χαλκϑι σ᾽ ἐξιαδοτο ϑυαδι, λϑοση 

Ε γλιον ἱμείρων αὐαϊγάν μᾶς. ἐϊγύλογ ὭΣ, 

Μ αντιπόλος πάλιν λδος ἔξω φοιζηΐδι δοίφγη 

Κ οσμκηϑεὶς πολυφδὸς. Ἔσο φοιζῖν δὲ ἀναξαι 

Ηϑελε μῶν χελάϑυ μοι ϑεοιασοόπον" διλλα ἑ τέγη 

Δ ἐσχα, ῷ φωνήτω καυτερητυεν. οὐδὲ σὺ μολπῆς ᾿ 

Ε εὔα σας ἀξ οϑνε ἔρωτα σιμωγίδη, δ ἐπὶ ἱ χορδὺς ἷ 

ΤΙ μείρᾳο, ἑερζωώ δὲ λυρζω οὐ χερσὶν Θρασσεις. ᾿ 

Ω φήεν ὁ ὁ “λαάοσας σε σιμιωγίϑν, ὦ ὑφῇεγαλκῷ ι 

; 
᾿ 



᾿ ΒΒ 'ΠῈΜΝ ΒΒ ΤΌΝ. ΟΣ 
ΌΣ υἱκεροίσοι "δος ἡδὺ, σὲ σ)᾽ α ᾿χαλκὲς αἰαυδὴς 

Α ἰδονϑμος ῥυθμμοῖσι λύρης αὐήγεε ὠολπήν. 
Εἰς αὐαϊξινδῥξω. 

Ην μϑραλαϊξημϑοης νοέρϑς (οφος, εἰν δὲ μϑμοινὰ 

Δ αμμονίης ἐλέλιζε νοήματα ποικίλα βουλῆς. 

Εἰς τύλχϑυτᾶ. 

ἢ νῶν σ᾽ ϑξα μϑβτις ἐύσχοπος ἵει το καλχᾶφς, 

Οἵα πε λεασίζων. ἐδῦχει δὲ τε ϑέσφατα χεύθῳν, 

Η φρα τὸν οἰκγείρων δνεοιον," ἔ ἐτί λυμῶ 

Δ φμϑήνων (ασιλῆα ἐμ το μμὔκηνης. 

Εἰς πύῤῥον, τὸν καὶ νεοσῆολε μόν. 

Δ ἔρχεο μοισκύμαψον «πὐολιπόρθιον α᾽ακιδοίων 

Πύῤῥον ἀχιλλείδζυ,ὁσον ἤελε χερσὶν ἑλίοσειν 

Τ᾿ δγεα χαλκχήεντα, τὰ μή οἱ ὥπασε τέχνη" 

Γυμνὸν γὰρ μὲν ἔτευξεν. ὁ δ) ᾿ ὑψύσε φαίνετο λδϑοσων, 
Οἵα αὖ ξόεμόεοσθμ ἐς ἰλίονομμα τιταίνων. 

Εἰς ἀμυ μωνζω πὸ δδμαου ϑυγατέραι. 

Η ςυ 7 ἀμοκονη ῥοδοϑοικήυλος" «εἰσοπίσω νϑὲ 

Βό ΤΠεύΝ αἰχρήδεμινον ὁ ἐὺς σεξοέερδν ἐλείρης. 

ΓΤ υμνὸν σ᾽ εἶχε μέτωπον αἸαςέλλουσα σ᾽ ὁπωπὰς 

Ἑ ἰναίλιον σχϑπίαζὲ (δ α [χαϊτίωυ ὐραχοί τίω. 

Εἰς ποσε δῶνα. 

ἙΕ [γύλι δὴ δὺρύςερνος ἐφαίνετο κυανοχα τῇ ἘΣ 

ἰς ὑμμὸς ἐωγ' σλόκαιμον δὲ καθῴυϑιον εἶχεν ἐθείρης" 

Κ αἱ Ὑ διερὸν δελφίνα. πσξοϊ χετὸ ϑεὶ κομίζων 

Δῶρα πολυζιλοιο γαίμων μιψηςήδκα. κούρης, 

Εἰς σώπφω. 

Π καινὴ ϑὲ μδήιοσα λιγύςϑροος ἕζετο σαπφω 

ΔΛ ἔσζιας ἠρεμέουσα" μϑος “γ᾽ ἔνυμανον ὕφαμῷν 

Σ ιγαλέαις δοχέεσκεν αἰαψα, υϑύη φρένα μούσαις, 

Εἰς αὀἰπολλωϊα. 

ᾧ οἷος δ) εἰφήχει πϑιποϑιὲλείλος ζω “7 Ἔῖρα χαίτης 

Ἑ ἰσοπίσω σφίγξας ἄδετιν πλόκον δλλ, ον χαλκῷ 

δ. 111. 
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Γυμνὸς ἔζων, τὶ πῶσιν αὐἰφοουϑμοισιν Σ πολλῶν 
Τ᾽ υμνγῶσοι δεδοίηχεν αἰλυηθεα δζωεα, μοίρης. 

Ἡ ὅτὶ πᾶσιν ὁ κ(ῷς αὐαιφα νεται. ἠέλιος Ν᾽ 

ᾧ οἵδος αὐαϊξ καϑοιρζὼ ἢ φέρᾳ τηλξσχϑτπτον οἰ λην. 

Εἰς ἀφροδιτίω. 

ΑΙ δὲ κύωρις ἔλαμπεν ἐλφθε δὲ νωροπι χαλκῷ 
Α [ραΐης ῥαθαίμιγίας. Στὸ φέρνοιο δὲ γυμνὴ 

ᾧ αἰνετο μϑῥ, φᾶρος δὲ σεδνήγα δ αἤτυγι μιηραῖν, 
“Χρυσείη πλοχᾳ μῖδεις “( πυοσφίγξασα κουλύτηρῃ. 

Εἰς κλφιαίϑζω, 

Κ' λφιιαϑῶ δὲ τέϑηπα, αὐξαςίλξοντοι γουσεις 

Α [λαϊν" χαλκῷ "ὃ αὐέπλεκε καλλεος αὐγάὼ, 

Τ᾿ οἷος ἐὼν οἵοσαἷν ἐν Τθίϑι μητέρα μυύϑων 
Α νδράσι κεκροπιδησι πολύφρονα. μῆτιν ἐγείρων. 
Ἶ Εἰς γρυσην. 

Χρύσης “ἢ αὖ ἱερόϊς πέλαιςἷςατο, δόξιτερη κϑὺ 

Σ χῇπῆρον αὐασόνϑμος φοιξ ον" εὖν ὃ καρώψῳ 

Σ τέμμια φέρων. μεγέθ4 ἢ κεκασμη ἔωρεπε μορφῆς, 
Ο ΩΣ ἡρώων ἱερὸν μος. ὡς δόχέω δὲ, 

Α τρείδζο ἱκέτευε᾽ βαϑὺυς δὲ οἱ ζωῦϑεε πώγων, 
Κι αἱ τὸμαὺς ἀπλατος ἐσύρετο βότρις ἐϑείρης. 

Εἰς ἰῴλιον χαίσσερφι. 

Κ' αἴσαρ ογ᾽ ἐγίες ἔλα μιπεν ἰούλιος, ὅς ποτε ῥωμάυῦ 
Α ντιξίων ἔφεψεν οεἰμετρήηοισι βοείαις. 
Αἰἰγίδα μϑὼ βλοσυρῶπιν ἐπωμιαδὸν ἢεν οἰείρων, 

Δ εξιτερῆ ἢ) κεραυγὸν αἰγοίλλετο χηοὶ κομίζων, 
Οἷα ζεις νέος ὀηλος ον αὐσονίοισιν οἰκϑύων. 

Εἰς πλατωνα. 

Ἑ ἱφήχει δὲ πλατῶν ϑεοείκελος,ὁ τρὶν αϑξωύοαςς 
Δ είξας κρυτῆα κέλδυϑοι )εοχρ ἀντων ξρεταίων. 

Εἰς ἀφροδίτζω. 

Α λλζω ογ᾽ δὺ πατέρφαν δὸν γ,ουσῆν αἰφροδιτέο, 
Γ᾽ υμνζω παμμιφανόωσειν" ἔΧ1 φέρνων δὲ )φαλνηο, 
Αὐ ̓χένος ἐΐξ ὑπαΐτοιο χυϑεὶς ἐλελίζετο χεφύϑ. 

Υ 

ι 
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Εἰς ἕρμα Φοόδοτον. 

[ σατὸ ̓Ὰ ἑρμαφρόδιτος ἐ ἐπήρατος, ὅθ᾽: ὅλου αὐνρ, 
Οὐτε γε. ρον δὲ ἘΝ βρέτας ἡ 2 ταῖχα. κοῦρον 

Κι ύωριδὸς δ χϑλποιο χαὶ ἑρμαίωνος οὐνίψης ς. 

Μ αζοις δὴ σφειρϑωνζα ἐδείκνυεν οἷαι τε χϑύρν" 

Σ ὐϑης ὃ πᾶσιν ἔφωνε Φυτοκευύρον Ὥῶσενος αἰδὸις, 

Ξ ιωῆς ἀϊλαΐης κεχερᾳσμένα σήματα φεῖνον. 
Εἰς ἡ ἡραννεν. 

ΤΠ αρϑενικὴ σγ᾽ ἤραννα, λιγύ,ϑροος ἐζετο: κούρη, 

Οὐ μίτον μιφαφόωσα πολυπλοχοι, ἀλλ᾽ οὐἱ σιγῇ 

Π μμεικῆς ῥαϑοιμιίας Ἔσοςα λάουσαι μδιίοσης. 
Εἰς τερπθύδρον, 

Μ τε λίπης πέρπλῃ σθρον ἐδ, ϑροον" ὅτοίγα Φαίης 

Ἑ μηνοον, Οὔκ ἀφϑογίον δεῖν βρέτας. ὡς “ὃ δ ὀίω, 

Κινυμϑρως ὡραπίδεοσιν αὐέστλεχε μιύςδοι μολπὴν, 

Ὡ ςπῦτε δινήεντος ἐπ᾿ ϑυρώταο βοαίὼν 

Μ υς;πόλῳ φόρμμιγί! κατεωρήϊνεν αἰεἴδων 

Ἂ [γεμαίχων καχϑτίς ἀμοκχλαίων γαετύρων. 

Εἰς αἰδικλζῶ. 

Η γασαμέωυ σ᾽ ὅοϑων σε αἰξίκλξες, σι χαὶ αὐτῷ 
Χ ὀγκῷαἰαυδυτῳ δυμέγοῤρον ἦδος αὐα πὐ]φς, 
Ω ς ἔτὶ χεχροπίδυσι ὃς μιςοίων πολιήτας, 

Οὐ μόθον εἐγτύνων πελοπήϊον, ἱςαύίνϑμος δέ. 

Εἰς πυϑαγϑραν. 

Εωρεπε πυϑαοορῆς σαίμῖος (οφός: ΩΝ ὦ ὀλύμπῳ 

Ε νϑζοην ἐδύχευε, (φύσις σὴ ἐβιάζετο χαλκχοόὲ) 

μ λημεμύρων ΜΝ μδειδόσινω ως γνῶ οἴω, 

Οὐρανὸν αἰγγραντοισιν ἐμέπξεε μοειῶον ὀππωποῶς. 
ἘΙ: φησίχορϑι. 

ΣΣ τησίχοῤϑν σ᾿ εὐγόησαι λιγα, ϑροον͵, ὃν ποτε γγοῖα. 
Σ ικελίη δὼ ἔφερξε, λύρης εἢ ἐδίδωξεν ππολλῶν 

Α ρμονίζωω, ἐτὶ ̓μΐδος οἰ τι ὶ αὐλαϊχροισιν ἐώτα. 

Ἢ οδι Νὴ τικίο δύοιο, χοὴ χα ἐς φαίος Ξζοί μολογτος;, 

Ἐ κιποϑὲν ἱερέφοιτος ἔλὶ φομαζτεοσιν ἀηδὼν 
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Δ αἰ,» ἐφεζομδιη λιγυρζω αὐεξ ὀνχετο μολπτήν. 

Εἰς δὲ μόκριτῦν. 

Χ ἐὗρέ τ αὐδυρῶν δυμόχριτε χὠδὸς Ξρθρη, 

Ο ἢισὲ καλλιτύχοιο Φιῆς ἐφρείοσαο δασμοι, 

Λε πὰ Δ] ἀχρίνων πολυΐδιμονος οργία μούσης." 

Αἰεὶ δὲ σφφόλερας ἐγήκο βιόγοιο χελδθιϑτες: 

Ε ὃ εἰδὼς ὅηι πόρτα γϑων τὐρα μείζεται αὐων. 

Εἰς ἱξοφικλζωῦ καὶ Εἰς αὐγάω καὶ Εἰς 
ἐπα ἐν -" 

αἰνειᾳν. 

Η δακλέης δ᾽ αὐίσλον ἐδείκγυε κύκλον αἰ τσζωης, 

Μ΄ῆλᾳ λεονζοφόνῳ παλαμῇ γχεύσηα κομίζων, 

ἣν αἰης ὄλξια ΠΕ: λιζυς]δὸς. ἐΐγυϑι οἹ αὐτα" 

Π ὀγίδὸς Ἔρρητειροι πιλίςατο τς αὐγή, 
ᾧΦ ἀφος Ἐχιςείλασα κατωμαδὸν᾽ οὐ ὃ Ὁ ἐλείρας 

Κ ρηδὲ ἔμγψω σεευξερ, ιν ἑ ἑας “ἢ αὐετείνετο χίδρα, 
Οἷα πεκικλήσχϑυσοι δὸς [Δαυ κωπτιδου χϑυρζωυ 

Α ρκὰ δικῆς τε γέης ἰσσο δηραίδευς. ἴλαν γγοΐης 

Τρωϊαδὸς βλαίφημαι (αἀκεασαλλον,ἰλαϑι λαμυπωῶν ᾿ 
Α ἱεία τεώῶν βεληφόρε. σοῦς γὸ ὁ ὀπωπτῶς ; 

Α [λαΐης πγείουσαι (φῃ «ἰϑιλείξεται αἰδώς. ν 

Θ ἐσκελον ἀ}- νρυσα “λυος γουσῆς αἰφροδίτης. 

Εἰς κρέουσαι,. ἐ 

Η γασαμέμυ δὲ κρέουσαιν ἰδὼν πένθνμον! κόσμῳ, ' 
Σ ὑγίαμο αἰγείας κατάσκιον. οἰ μιφὶ ̓ γὸ αὐταὶς ν 

Α μιφοτέραις κρήδεχαγον ἐ ἰφβκύσασαι πόρ4αὶς, 
Γ' αἴτα πέριξ ἐκάλυψε ποδζυνεχέϊ ἡ, ούα. πέπλω, 

Οἴατε μευφονδύν τα δὲ χάλκεα δακρυαγύμιφης ὦ 
Α ρεὶ δουφλκτητον ἐμιδμτεύοντο ἐμϑζουΐωυ, ᾧ 

Τυλιον Ὡγείοισι! , ἐξιυϑυον εἰπσιδιώταις. " 

Ἐς Ἔλενον. 

Οὐδ᾽ ἐλενος χοτέων ἐπεπεεύέτο πα το δένηλής 

ᾧ αἰνετο; δεγθύων ἔτι που χύλον. ζῶ μϑὺ αἰεἴρων 

Δ εξιτερῇ φιαλέω ᾿ξχιλοίξιον" ὡς δυχέω δὲ, 
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᾿ ΓΕ λα μδὼ ϑιργείοις μαντευετο' καδαδὲ ιϑζεύῃς 

Αἰ ϑανάτοις ἠφότο παγὺ τα ται σή μίαιτα φαΐνῳν. 

Εἰς αἰδρομαίγέω. 

Α νδρομοῖχῃ σὴ, ἔσηκεβοδόσφυρος ἡ γετίωγη, 
Οὐτ ρον σα λόάουσοι πολύυςογον. ὡς γὸ οἷς οἴω, 

Ο ὕπω οὐνὶ πολέμῳ κορυϑαίολος ἤξιπεν ἐκΐωρ, 
Οὐδὲ Φερεοσακέων αὑτβόρρες ες αἰχαη εν 

Δ αρδϑβίζυ ξύμπασαν ἐληΐοσθυτο ἀϑηνζω. 

Εἰς μϑνέλθιον. 

Ην ογ᾽ ἐσιδεῖν μϑιυέλαον Ἔδρηϊον, δλλ᾽ ἔχε νἱ γίχῃ 

Γ ηϑύσεεσον. ογεδῦθεν γὸ ἐθλπετο Ὑ Ρματὶ πολλῷ, 

Δ ερχόνϑυος ῥβοδόπνχωωυ ὁμόφρονα, τέρω δοιρεω ζω. 

Εἰς ἑ λένζω. 

Η γασώμξω σ᾽ ἑλένης ἐξουτὸν τύπον, δ᾽"ι χοὴ αἰντω 

Χ ἀηκῷ κόσμον ἔδωκε πὰρίμερον"αἰλαΐη "ὃ 
Ἑ πγέε ϑερμὸν ἔρωτα χαὶ ἀψύχῳ οΝἱ τέχνη. 

Εἰς ὀδύοσεα, χαὶ Εἰς ἑκα κῦ. 

Τ' υκραὴς δὲ πραπίδεοσιν αἰγαίλλετο δῖος ὀδύοστες. 

Οὐ γὴ ἔξω ὠπόρμϑυϑε πολυφρέπηοιο μϑιυοινῆς, 

Αλλ᾽ ἐτὶ κόσμον ἔφαινε (φὴς φρενός. ζῶ "ἢ Οὐ! ̓ ϑυμῶ 

Κ αἢάλοων ζο ζω γὸ ἐγήλκεε πᾶσαν ὀλέοσας 

Ησι δολοφροσοοότσι. σὺ σγ᾽ ἕκίορος ἔννεπε μῆτερ, 

Τίς σε πολυτλή μων ἑκαίξη τύσαι: δούζρυα λείξῳν 
ΓΑ θανάτων ἐδιδοιξεν ἀἰφωνήτω οὶ χόσχκῳ; 

Οὐ δέ σε γα λχϑς ἔπαυσεν ὁΪ ζυος, Γεθ σε τίν ἡ 

Α ποὺς οἰκΊείροισοι δυσα λγέος ἔχεν λύσσης" 
Α ἔτι δαχρυχέουσει “πἰλίςασαι ὡς δὲ δέχεύω, 

Ο ὐκ ἔτι δυςξήνου μόρον ἐκῆορος σστῖξ ταλαίνης 

ἈΑ »δρομαίχῆς βαρὺ πένθος ὀδύυρεαι,δυλά πεσῦσαιν 

Παΐίϑα σήν. Φάρος ὃ Ἐχικρε μος ἀμφὶ κσδοσωπῶ " 

Π ήματα μ»ϑὺ ϑείκψεσιν' ἐπα λγῥεσι ὃ 3 πεσλοι 

Π ἐγϑϑος “«υφρύχιον, κεχα λασμένοι ἀξοι πεδιλων. 

Α λγεὶ "ὃ πυμιούτῳ δέδεσδαι φρένα" και διδὲ Ζν φὅς. . 
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Δ ἀκρυα μ»ϑὲςαλοίήε᾽ Ὁ δὲ δοίκρυον ἔσζξεσε τέχνν, 

Α σλετον ἀγίέδλουσει δυσα λϑτος αὐχμὸν αλίης. 

Εἰς κασόρδραν. 
Κι ασείνδρζω “γ᾽ «ἐνόησε )εοκωρόπον" δλλ᾽ οὐὶ σιγῇ 
Μεμφονϑύη δυετῶρα, Οφῆς αὐἰεπίρυσλατο λύοσης, 

ΟἾἿαί τε )εασίζουσα πανύςατα πήγματα πάπφης. 

Εἰς πύῤῥον. : 

Π ὑῤῥος σὴ ὀος ἔζων «Πολιπόρ)ιος, Οὐκ Ἐχὶ χοητης 

1 παυκϑμον τρυφάλάαν ἔχων, Οὐχ ἔἴχος ἑλίασων' 
Α δ Ξ ρα γυμμὸς ἔλαμπε, ἄχνοον εἶχεν ὑπήνην. 

Δ εξιυτερζωὼ σγ᾽ αὐέτεινεν ἑζεὺ Ἐχιμόντυρᾳ νίκης, 

ΔΛ οξαὶ πολυξείγζευ βαρυδοίκρυονὕμμκασι λδυοσων. 

Εἰς πολυξέγζω. 

Εἰπὲ πολυξείνη δὲς πόλϑενε, Τίς τοι αὐαί [κυ 

Χ μικῷ ον ἀφλύγίῳ κεκρυμμένα δεύχρυα λείξῳν, 
Π ὡς δὲ τεῷ κρύδεμνον ἐπειρύοσασαι πσξεσώπω, 
Τςασου αἰδὺνϑρη μδὲ ἀλίίκιος͵ αἰλλ᾽ εὐὶ θυμῷ 

Γ' ἔγθος ἔχφο; μὴ δὺ σε τεὸν πηολίε,ϑρον ὀλέοσας 

ΔΛ ηἴδω πύῤῥος ἔγᾳ φϑιωτίος; Οὐδ σε μορφὴ ς 
Ῥυσατο, ζοξδύσουται γεοτῆολέμιο νϑμοινζωω, Ἶ 

Η ποτε νρδυσασει τεοδδυετῆρᾳι φονῆος, : 

Ε ἰς λίνον ἀὐφκέλθυτον ἀελπέος ἡγλὴν ὀλέ,ϑιρου; 

Ν αἱ μαὶ τὸν εὐ χαλκῷνοερθν τύπον, εἴ γυ σε οίζευ 

Ε δραχεπύῤῥος αὐ, ζοίχα κεν ζιωηονα λέκζξων ( 
Η γετο,παιτρῴης ασδολίττων μγη μήνα μοίρης. 

Εἰς ἀμάγτοι τὸν λθχρόν. 

Η γασαίμιζωυ σγ᾽ ὠνάντα, τὸν ὀξοαμόϑομος ἔγχεες 
Λ οκρίδὸς ἐ απέρμμηνέ πελωρλος ἕρχος Ἔρούρης. 

ᾧ αἰνετο υϑὲ νεύτητι κεκασμκέγος. συ θὲ γὼ ἦεν 
Α γον λαχνήεντι “δυ4αδὸ- ἀχρῳ χϑραξας. 

Γ υμνὸν σ᾽ εἶχεν ἄπϑι «θαρὸν δεικας" εορέῃ δὲ 
Β εροιθως, ἐλέλιζε μαιχήμονος οἶφρον οἰγυοιξ. 

Εἰς παβμν. 

Α ἰδονϑρῳ ψϑὲ ἴοικεν ὁ βουχϑλος’ εἶχε σ᾽ ὁπωπήν 
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Π λαζομδύμω ἑ ἑτέρωσε δυσίμερος ὠδέτο ΣΡ που 

Ο ἰγωνζωυ υ βαρύδακριω ἰδεῖν κεξρζεοί δὲ γυμφίω. 

Εἰς οἰνγωγζῶ. 

Ο νων δὲ χόλῳ φρένας ἔξε,ἔζεε πικρῷ 

Ζ ἡλῳϑυμὸν ἔδουσοι" παδὶν σὴ ἐχέλθυς λαϑοῖσα 

Ο ματι μιϑμνουϑμῳ. κρυφίων δ7᾽ ἡγίφλεν ἀπειλή, 

Δ ἐξιτερῆ βαρύποτμον αὐαμνουϑρὴ τ δαχοίτέωυ. 

Εἰς μίλῶνα. 

Η δὲ παλαισμοσέῤυζου δὲδοιννϑβος δΈ οι μος αὐρ. 
Ἑ ἰ δὲ φίλων γχουε, πελώρσιος Ἐϊπε φιλαμμμῶν, 

Ε ἴτε μίλῶν σιχελὴς ἔρυμα, χθονὸς, οἶδεν πολλῶν. 

Οὐ γὸὲ ἐγὼ δεδαίηκαι 29 θικρίναι, Κα ἡ ἀῴσαι 

Ο εμὐομα. θακρσαλέου κλιυτον αὐέρφς' διαὶ χὰ ἔμπης 

Ἑ πνξεν ζεθορέζευ. λαίσιος δὲ οἱ εἰ λχεῖο πώγων, 

Κ' αἱ φοζον ῥκόντιζον ἀεθλητῆραι φῦλ 4αὶ, . 

Καὶ κεφϑηὴς ἔφρλοσον ἐθαφοίδες. οἰφὶ δὲ πυκροῖς 

Μυώνες μδηέεοσιν αὐοιδαίνονηο ἴαϑεέντες 

Τ' ρχαλέοι δὸιοὶ δὲ σέζυιςται ϑϑμων παλα μαίων 

Ε ὑρέες ἐστφρηκῶντο βοοιχίονες,ὕτε πέτραι, 
Καὶ παχὺς αἰ λχήεντὶ τένων ἐπτλμίςτατο γώττυ, 

Α ὑχένος δὐγγωμιπῆοιο πὐξὶ πλα τὸν αὐλὸν αὐέρπτων. 
Εἰς δαρητα. 

Α ὑδλέῳ δὲ δεύρης ἐζώννυτο χεῖρε ἱμματί, 

Π υγμαχίης κήρυκα φέρων 9 λον" ζεθορίης δὰ 

Ε πγεε ϑερμὸ ἀνμα πολυςρετοισινὸ ὁπωποὺῦς. 

Εἰς ἔνπελλον. 

Ἐντελλὸς δὲ δαίρητος οὐγαντίον μα τἰτώνων, 

Γ υοτόδϑες μιϑρμηχ ας ἐβαίνετο χερσὶν ἑλίοσα γ' 
Πυγμάχις δὴ »-: Ν διψῶσαν αἀπειλζω. 

(δυημῶν. 
Δ ἐρχεὸ μοι αι «ἀρὰ ἐπ εἰ οιδὸς ἡγεμονθοων 

Κ εὐνδαίδάο φράτον εἶχεν ἑῆς πειδημογα βουλῇσι 

᾿ Εἰς μδιάμιπόδω. 

Η χεὶ ἰδεῶν ἀγασα)ο μϑηαί μι ποδοι: μια τἰ πόλον κὸν 



22 ΑΝΘΟΛ.ΔΙΑ΄. ΕΓΊΓΡ. 
Τερὸν εἶδος ἔφαινεν ἔοικε δὲ δεασιδὸς ὀμφῆς 
Σ ἐγηλοῖς σομιοίτεοσι δεοισοθπον σθαι. τίταινᾷν.. 

Εἰς' πλοϑοιω. 

Π αἰϑοὺς ζῶ τρὠῶν βουληφόρος, δλλ᾽ ἐτὶ δῳνζιὺ 

Οὔπω μῆτιν ἔπαυσε κατ᾽ Ἐξργείων φραϊιίων. 
Εἰς λυμωί τέως. 

Δ γμο τῶν ϑειόημα πολυσλοχθν ν εἶχε λομείτης, 

Α μφασίης πελαΐγεοσιν ἐπιεϑιος ἢ ἢ γοέ ἐώκει 

Σ χετό)ονϑρῳ τίνα μιῦτιν ἔτι τρωεοσῖν ὑφανν. 
Εἰς λάμπωνα. 

Λαίμπῶν ογ᾽ αγρυμδύῳ οὐδ ϊήκιος εν ἰδέοϑαι. 

Ο ὐγὸ ἔτι φρεσὶν εἶχε κυλινδομϑῴοιο κὑδοιμιοΐ 
Τ᾿ φρονδϑύοις τρωεοσῖ τεχεῖν ἡπαγήονα βουλίω. 

Εἰς κλυτίον. 
Ε ἱξήκει χλύτιος μϑρ ἀμήχόμοε' εἶχε τ: δοιαὶ 

Χ φραοὸ ὁμοσλεκέας,κρυφίης χήρυχας αἴης. 

Εἰς ἰσοκρ οὐτζως τὸν ῥητοροι. 

Χ αἴρε Φαίος ῥήτφης ἰσύκρ τες, σι σὺ χαλκῷ 

Κ ὀσίκον ἀνγής. δυχέφς ὃ Ἐχίφρονα μήδεα. φανῷ, 

Εἰ χαὶ ἀἰφωνήτω σε πόνῳ χαλκεύσαι πέχνη. 

Εἰς ἐἰμφιουξαῖον. 

Ε Ὁ οἢ᾽ αἰμιφιουρηος ἔχων «ἰϑελαμπέα ἈΠῸ 

Ξ τέμμματιὶ δοιφναίφ. κρυφίζω σ᾿ ἐ ἰδέλίθι αὐίξωυ, 

Θ εασίζων ὃ ὃτί πᾶσι λυρόκῆιηος αὐδρώσι ϑη6η. 

Ανδρασιν Θξογείοισιν “τα ὀτρυπονῆ ἦ μῶν ὀλέσσει, 

Εἰς αἱ; λαὸ. 

Α ἴλᾳος ἑξήχει γρφησμκολόηος, ἐνγτίνα, Φασὶ 
Μ αντίπόλου νετῆξᾳ λεοφρα δέος πολυϊδου.. 
Ἑ ὑπετάλῳ δὲ χόμας ἐφεμριένος ἔωρεπε δωφνν.᾿ 

Εἰς δἰπόλλωνα. 

Ἑ ἴἶδὸν οἰκειρεκῤμιόε ἕκατον λχὼ, εἶδον αἰοιδῆς., 

Κ οἴξαινον αἰτρεήτοισι κεχφισμένο, αὔλασι χρύτδιυ. 
Εἴς ΠΈ γὸ αἰμεφοτεροισι χόμωης μεμιερισμένοι ὦμοις 

Β ὀφρυχον οἰὐφέλικτον.ἕλιοσε δὲ μμόβτιν ὀπωπὴν, 
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Οἷα τε μιδμτοσξένη μεροπήϊα. σπτήμιαιτα λύων. 
Εἰς ἀναυτα πὸν μέγαν. 

Γυμνὸς δ᾽ ὁξ οι μύϑυμος ἔζευ περ μμώνιος αἴας, 

Μήπω τοϑζτον ἰουλον ἔχων. ἐχέχαςο δὲ μορφῆς 
Α νϑεσι παπρῶνε' πλοχοίμοις σὴ ἐστρίγίετο (ἰπργ. 
Οὐ γὸ ἔ ἔζωυ πρυφάλφαν ἐχών, οἕχ γος ἑ ἑλίοσων, 

Οὐ (ῦκος ἐπήαξόφον ἐπωμαιδὸν' δλλαὶ τοχῆος 

Θ αρσειλέζω αὐέφαινεν ἰγάσνορίζευ πελαμιῶνος. 
Εἰς (ῳψπηϑδυνα. 

[σατο (ὥπηδων λυχίῶν “σδόμος "ζιῤορέν υϑι, 

Φ ἐικτὸς ἔζων" πα λοῖς δὲ γεοτρεφέξεοσιν ἰουλοιῖς 

Οὔ ἐ τ’ ἄχρᾳ χαίδᾳοσε “ἡ φαδὸς-αἰκιφὶ δὲ γαίταις, 

ΕΓ: ἷχε χϑρεώ. γυμνὸς μϑιὲ ἔζω δέμας, δολ᾽ οὐ μορφῇ 

ὡ- πέρμια, δὲος σγμανεν. Ὡσ' αμκ Φοτέρης δ ὑπωτπτὴς 

Μ αραΐν υχάώ αλέστεμσεν ἐλδυϑεοίου “δετῦρος. 

Εἰς δἰπολλωνγᾶ. 

Κι αἱ ποίτος θύχαήτης πριποδὶ λοῖλος ἥεν στολλῶν, 

Κ ὀηὸς ἰδεῖν. σλιίχαμος ὦ ἕλιξ ἔχιδ ἐδρουϑ ὠμοις 

Α μιφοτέροις' ἐφφτὴ δὲ ϑεοί δὲ φαίνετο μορφὴ, 

Χ κ᾿ χέσχκον ἄρνυσαι: .ϑεὸς ΟἽ ἐτίπαινγεν ὀπτωυστὴν, 

Οἷα τε μόντίπολοισιν δὶ τειπόδεοσι δοχεύων. 
Εἰς κύων. 

Κ αἱ φιτατέωυ “πύμησαι παλιν γευσὴν εἰφροδτίω, 
ᾧ αὐεὶ χόλον ἔχουσειν Ἐχίσκιον' ἀμφὶ δὲ μαζοῖς 

Κ εεὺς ἕλιξ χεγαλοιςο λάεις ε, ονενήχετο χες ῷ. 
Εἰς ἀνχιλλέα. 

Α ἰχμμιητὴς ο᾽᾽ αἰίουλος ἐ λοίμπετο δῖος ἀγχίλλεις, 

Τ υμρὸς ἐων (ᾳκέων.ἐδύχευε μϑὺ ἕ [γος ἑλίοσειν 

Δ εξιτεῇ, σχαϊ. δὲ σούχος χαίλκειον αἰείρᾳν 
Σ; χίματι τεχρήεντι, μϑθου σγ ὠπέπεμισπεν ἀπειλιὴ, 
Θ αὐσεὶ λρμήεντι τενηγιμένορ. αἱ ἡ γὸ ὁ ὁπόσα 

Τ νέσιον ἦδος ἔφαινον Ἔργον αἰαχιδείων. 
Εἰς ἑρμάῦ. 

Ην δὲ χαὶ ἑρκείης χρυσυῤῥαπις φανϑωος δὲ, 
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Δ εξιτερὴ «ὐὔερϑέντος αὐείρυε δεσμκαὶ πεδίλου, 
Ἑ ἰς ὁδὸν ἀΐξω λελιηνϑιύος. εἶχε γὸ ἤϑὴ 

Δ εξιον ὀκλάζοντα ον πύδϑαι το ἔπι λαιζωὼ 

Χ ζοα ῳ γε ᾧ, ἔπεμπεν ἐς αἰθέρα κύκλον ὀπτωπῆς, 
Οἷα τε παΐδος αἰκικῆος ἐχίδοποωντος ἀκϑύων. 

Εἰς αἰπῦλητον τὸν μκαΐορν. 

Καὶ γοέρῃς ἀἶφος[κταὰ λᾷτινίδος ὄργια μούσης 

Α ζετο παπήαϊνων αἰπυλυῖος, ὁνγτῖνα, μιιύςην 

Α ὐσονὶς Ὄῥήτου (ὐφίης αὐειϑρέψατο σφρζω. 

Εἰς ϑϑτεμ. 

ᾧ οἰξου σ᾽ οὐρεσιφοιτος ὁμόγνιος ἵξαιτο χϑυρή 

Α ρτεμας,δλλ᾽ οὐ τὸξονέχηξόλον σοὶ Φαρέτρζευ 

Τοδῦκον κα τέχουσοι κα τῶ μα δὲν. ζεὼ δ) ἐπὶ ορευίων 
Γ΄ αρϑώνιον λεγνωτὸν αὐαζωοϑεῖσα χιτῶνα, 
Καὶ τερχὸς ἀκρήδεμνον αὐιενϑμὴ σελόκον αὔραης. 

Εἰς ομηρϑ!. “ 
Ἑ μιφρονα γαλχϑν σμηρος ἐδείκγυεν, οὔτε νϑρμοινῆς Ὶ 
Α μμορον, δττε νόου κεγφηρϑμον δυλ᾽ Ξρα μμοϊεης 

ᾧ ὠγὴς αἰμίξροσίης. αὐέφωνε δὲ ϑυάδαι τέχνζωυ, 
Η καὶ χαλκἐνέχευεν ὁμοι 3εὸς εἰδὲὶ μορφῆς. 

Οὐ Ν᾽ ἐγώ χτὶ θυμὸν ὀΐομμρῃ δῆ! μὲν αὐὴρ 

Ἐργρπόνος χάλχευσε “Ὁ ἐ ̓αρεῶνι ϑουάίοσων, 

Α λλ᾽ αὐτὴ πολυμψτίς αὐέσελασε χερσὶν αἰϑίουη, 
Εἶδος ἔχιςα ψϑύη το, τ᾿ ἐώκεεν. ὦ “ὃ ὁμήρῳ 

Α ὑτήνωταάουσα (οφζω ἐφϑέγίετο μολπὴν, 

Σ ωώνομος ἜἰπΟ Ων «παι τὺρ σ᾽ ἐμὸς ἰσύϑᾳος φὼς,, 
Ι σατο ϑχίος ὁμιῆθ 95. ΕἰκΊο αϑϑαὐδγὶ γοῆσοι 

ἸΡ ἡρᾳ λέω, δὲ δας ἔζω Γλυκυπϑτο δ αἰτῶ 

ΠῚ λφοτέρζω ἔςα ξε χα ιν'χεχέφοιςο δὲ χόσχκῳ 

Αἰδοίῳ τεφίλῳ πε σέξας σἹ αἰ πολοίμιπετο μορφῆς. 

Αἰὐχίνμϑρ κύπηοντι γῶν ἐπεσύρετο βότεες, 
Χ ὠτης εἰσοπίσω πεφορυ ϑύος"μιφὶ “ἡ ἀχουαὲ 

Π λαζϑρμος κεχάλαςοικατω σ᾽ δὐρεωύετο -πτύγων 
Α μφιχαϑεὶς, μα λαχθς δὲ χαὶ ὄζσζοχος Οὐνρ γὸ ἦεν 
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Ο ξυτενής, δλλ᾽ δὺρεὶ ἐπαύετο,κοαίλλος ὑφαίνων 
Σ τῆι γυμνω)ώτὶ, αὶ ἑμερφεντὶ ππεσώπῳ. 

Γυμὸν σ᾿ εἶχε μέτωπον" ἔχ᾽ ἀπλοκαμωΣ ὃ μετώπω 

Ηφ (αοφοοσεζοη κϑυρόξεφος ἀμφὶ δἰ ϑρ ἐφρᾷ 
Α μιφοτέρᾳς «σεοθλῆτας ἐ ἐὔσχοπος ἔπλασε τέλη. 

Οὐπ μαίτέωυ" φαέων ὃ ἐρυμαῖδες ἦσαν ὀπώπαί. 
᾿Αλλ οὐκ ζὼ αλαᾧ πρωὶ [κιος αὐδρὶ νοῆσαι. 
Ἑ ζπ ἊΣ χενέοις χάεις Ὀμμιασιν' ὡς δὲ δοκεύω, 
ΤῈ ἐχρη σῷτο τέλέοσεν, δ΄πτὼὸς πλυτεοσι Φανείν 

ᾧ ἐγίος «ἰ ασὸ χραϑδιωυ (υφίης ἀσξεςον ἐείρων. 
Δ οἰαὶ »ϑὺ ποτὶ βαγὸν ἐ ἐχθιλαίνοντο αἰαὶ, 

Γ ραὶ βικγηεντ καταλατοι Δλλ᾽ οὖν ἐκείναις 
Α ὑπλμης ̓ϑείτεοσι σξρυέσιος ἵζανεν αἰδώς. 

Π ιεραχὴ ) δὲ μδὲ ἰοσου αξὶ φύμιαι γεῖον αἰλᾷτο, 

Κ γοίον ἐγ λφοα μδηισαγες. ἀμφοτέρας Ἀ 

Χ φρα; Ἐχ’ Δλλήλυσι τὶ εὶς ἐκαϑρείδετο ῥαζδω, 
Ο ἰώ «ῷρ οὖ δωοῖοιν. ἑξὼ σγ᾽ ἔκλινεν αἰκουζωὺ 
Δ εξιτερζωδόχεεν δὲ χαὴ ιἰπολλῶνγος αἰκουφν, 

Η καὶ πιεράδων ἐνὸς ἐνυϑεν. οὖν ογ᾽ Ὁα ϑυμῶ, 
5 κετώομϑμῳ “ϑὰ ΕἸκΊο:γόος δὲ οἱ ἔνθα χαὶ ἔνθος 

Ε ξ ἀδύτων πεφόρητο πολυςρέπήηοιο »ϑυοινὴς, 

ΠῚ ιερακὴς σῴφρζεδος Ἔδρηϊον ἔρον ὑφαήνων. 

Εἰς φερεκυδέωο. 

Κ αὐ σύριος σελάγιζε σκοφροσζεύη Φερεέκυδὺς 

Ι φαίυϑυος (οφίως δὲ ϑεουδέα χέγτρα γόμειίων, 

Ο ὑρανὸν ἐσχοπία ζε, μεέταίρσιον ὄμμα Τιταίνων. 
Εἰς ἱξοακρ το. 

Κ αὶ (φὸς ἱζοαχλτς ΠΣ »λιοείκελοςαὐ , 

Ε γϑτον Ὥρχωῃ ἰης ἐφέσου κλέος" ὃς ποτε μοῦνος 

Αἰ νδρομέης ἔκλιωεν αὐαϊλκχιδὸς ἔργα δυέθλης. 

Εἰς κετῖνον. 

Κι αἱ τύπος αἷξροθς ἔλαμπεν ὐριςογόοιο ἀβῳ τίου, 

Ο ς ποτε δνμοξόροισι πολιοσούχοισιν ἰωγῶν 
Θ υμοδευχείς ἐθοωσεν αἰχοντὶφηροις ἰώμθοις, 

(ς.1. 
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Κι ὦμον ἀεξυσοις Φιλοπταύγίμονος ἔρον ἀοιδὸς. 
Εἰς »μϑρανδρον. 

Ἑ ςζήχει δὲ αϑράνδροο ὃς βὐ πύρονισιν εἰ ϑέευος 

Ο πλοτέρου κώμιιο σελασφόρος ἔωρεπεν εἰφήρ. 

πο λλάων “δὲ ἐρωΐζᾷε αὐέπλασε “πον λενικαίων, 

Καὶ" ϑοίτων δεροί ποίας ἐγείνατο παῦδαις ἰώμθυς 

Αρπαγας οἰσργειζαα αἰεδινώτοιο κορείης, 

ΜΝ ἴξας σεμψὸν ἔρωτί ἱμδιίφρονος αὐ)ος ἀοιδὰς, 

Εἰς α μι φιτρύωνᾶ. 

Α μφίδυων σγ ἤςρατῆ, αἰπειρογάμῳ τελα δοιφνη 

ἊΣ τε ψαίμϑυος. πᾶσι μδὺ ἐΐσκοπος εἰδετο μθυτίρ: 

Α λλ᾽ οὐ μαῦτις ἔξω ζᾳ φίης σγ᾽ Ἐχὶ σημιιτινίκης, 
Σ τέμμα πολυςρέτοισιν ἐπόδιϑρον εἶχεν ἐθείραις 

Α λκμεόυυης φϑυέχαρμος, ἜῬιφοτύχϑυ φὐδακοίτης: 

ἘΝ δουκυδιδέιυ. , 

Θ οὐκ, δίδης αἱ ἐλέλιζω ἐὸ ἑὸν νόον ζω δὲ νοῦσοι, 

Οἷα αὖ ἱσοοίης δυμηρϑεϑι ἦθος ὕφαψων. 

Δ εξιτερζωὺ »ὰ αὐελα μετάρσιον, ὡς ωρὶν ἀεἰδὼν 

Ὁ αὐτέρτὴς πικρὸν Ῥρνα χαὴ ἢ αὐννῃδ᾽ κεκροπιδοίωῶν γ, 

Ἑ λλαδὸς αμητῆξφι πολυ, ϑρέφοιο ἐμθζωης. 

Εἰς ἱξοὐδὸότον. 

Ο ὑσγ᾽ ἀἑλικαρναοσοῦ με χϑρέδραμε ϑέασις ᾿χοιδὸς 
Η οὐδοτος πολύϊδρις,ὃς ὠγυγίων κλέα. φωτῶν 

Ο οσώ «ἧ ἠπείρων ϑυας ἤγατγλυ,δοσαὶ «} αἰων 
Ε δραχεν ἑρπύζων, οὐαταις αὐεϑηκᾷτο μούσσης, 

Μ ίζας δ᾽ επίησιν ἰὠγίδος αὔϑια φωνῆς. 

Εἰς πίνδειρον. 

Θ ἡξὴς σγ᾽ ὠγδγίης ἑλικώνιος ἵςατοκύκνος, 
 ὕδαος ἱμερφφφωνος:ὃν Ξὐργυρότοξου Ὁ σπολλῶν 
Ἐξεφε βοιώτοιο Ὡἶϑὰ σχϑπτιζοῦ ἐλικῶγος, 
Καὶ ἑ μϑίρς Σ μονίης ἐδιδοίξατο Ὡκῆονϑύου ὃ 

Ε ζύνϑυαι λιγυροίσιν ἔχι σομοίτεοσι μδψ! ὅσα! ὁ 

Κιυρϑναϊεπλιάοσλρτ Οφῆς ἔχε μϑτυραι μολπῆς. 
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ἧἱ Εἰς ξενοφῶντξ. 

Ξ φνοφόων σὴ Ἰςρα-ῶ]ε φεροίασιδὸς εἰςὸς αἱ ϑζωίῃς, 
Ος τρὶν αἰχαηνϑρίδαο ϑιος κύροιο λιγοήνων, 

Εἵπετο φωνήεντί πλατωνίδος ἡϑεῖ μούσης, 

] ξορίης Φιλάεθλον Φγοιςωδιγος ὁπώρζων 

Σ υἱκερείσας ῥαϑα 'μιγξι Φιλαρύπνοιο μδιίοσης. 

Εἰς ἀλκρρώνᾷ. 

Ι ζατοσγ᾽ ἀλκ μια]ῶν κεκλυνϑύος ὄνομα μδρμπίς.᾿ 

Α λλ᾽ οὐ μαϑτίς ἔζωυ ὁ βοωμϑρμος. δσγ Ἐχὶ χογτης 

Δ αἴφνης εἶχε χόρυμεξον. ἐγωὶ σγ᾽ ἀλκ μόδα δοκεύω 
Ος ὡρὸν ἐνφϑυύγίοιο λύρης ἡσκήσαι το τέχιζωυ, 

Δ ὠειὸν δὐχελάδοισι μέλος χορδῆσιν ὑφαίνων. 

Εἰς πομπηϊον. 

Κι αἱ ασδϑμος ϑκα μῶν πομπτήϊος αὐσονιήῶν, 

ᾧ αἰδρὸν ἰσευφοφονῶν κειμήλιον ἐωθορεαων, 

Σ τειροιδύας ὑπὸ ποόσὶν ἰσαυείϑαις εἶχε μα χαίρας 

Σ υμϑήνων οτὶ δοῦλον “στὸ ) ζϑν αὐχένα ὥυφυ 

Ἑ ἴρυσεν, Ἐθβικῷ πεπεδναδύον ἀμμαπὶ νίκης. 

Κ ᾧνος αὐδὴρ,ὃς πᾶσιν ἔξ Φάος ὡς βασιλῦος 

Η γαλίίυ ἐφύτευσεν αὐα σασίοιο δμέθλέω, 

Τ οὔτο δὲ πᾶσιν ἔδηξεν ἐμὸς σκητῆηοῦ λοεα ̓μύμων, 
Δ γωσαις (ῷχέξοσι ἰστευοίδὸς ἔϑγεα γαίης. 

Εἰς ὃ οὐτηδο ν, 

Ι ςατὸ σ᾽ ἄλλος ὁμηδος, να πσξόμον βδὐεπιάων 

Θ ἐσκελοὶ ἡα μδγπος ἐυῤῥείεννος δίω, 

Αλλ δνεϑρνϊκίγσι ΡΥ Υ ὁσι γείνατο μήτηρ 

Μυ υρῶὼ »κυϑουλίμιν, βυζαγτίν ζὼ ἐτὶ ποιδιζω 

Ε τρεφον δὲεπίης ἡρωϊΐδὸς ἴδ᾽ μονα μοῦσα. 

Κ' ᾧνος γὺ τραγικῆς σιῖνυ τέωυ ἠἡσκήτοιτο τέχνζυ, 

Κ οσμαήσεις ἐπέεοσιν ἐζωῦ ; βυξζανίδα πατείωυ. 

Εἰς βιργίλλιον. 

κ αἰ φίλος αὐσϑνίοισι λιγύνϑροος ἐαρέπε κύκνος, 

Γ΄ νείων δυεπίον δ ρλεδλιος, ον ποτε ῥω͵ μῆς 

Θυμξριας ΟΟΣ ὃ μκηθον αἰέτεεφε πατοιίοςῦ ἡγώ. 

Ὅς: Ἧς 
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Εἰς ὦ ᾧ ἱπανδρέμῳ κωνςαντινουπόλεως φή- 

λας Μ ἀθληδμ, Ὠπ)ράμματα. 
Εἰς πορφύεμον. 

Π ορφυξλον καλχαντος αὐαἷξ χαὶ δόμος ἐγείρᾳ, 

Πολλοῖς δὐκαιματοις [δοαϑύυϑμον φεφαύήοις, 

Π σι κ᾽ ἀιδιοχρισι γεωτατον,οσον ρισον, 
.Α λλα τύσον γίκης καύρτος ς ονείκα υϑμον. 

Εαρεπέ μι χρυσέῳ ἐν ἀγάλματι,μῃ δ᾽ οὐὶ χαλκῶ 

Τ' οὔτον Ὥοις ἄλλοις εἴκε λον ἐφαρϑυαι. 

Εἰς τὸν αὐτόν. 

Ἱ ἐτζαχα μδὺ Ὁ έροιὸς αἱ ακριδὸν ἴαχε δῆμος, 

“Ὁ καλχαγτίαδζο πορφύφιον πο)εων" 

Α ὑπὼρ ὃ δὲ ζιτεροῖσιν α)ακΊορέοιο θρωκου, 

Η νία χαὶ ζωγζω ὑπαῦύτίν αὐέυϑυος, 

Κ {ιν ξχταπέρχων ἐλοία᾿ μεοσηγυ σὴ ἀέθλων. 
Χ ἀἴλκεος ἱδριωύδη,κυσθθτον ἰουλον ἔχων. 

Εἰ ογ΄ ἐτέων δας λῆς ϑοώτερον, δλλ᾿ Ἐχενίχαις 

Ο Μιμον, λα μόλιει πεδλ αι τ φέρεα,. 

ἐν τὸν αὐτον. 

Α βρῆ κυλοήα γα ὠϑδυμίωνα σελζούη 

ᾧ ἔλατο" χαὶ νίκῃ νειοῦ ταῖχα. πορφύξλον. 

Ο «καὶ ἑοις ἵπαο"ς καὶ ὁμόφρονος ζω διοχῆος 

Εξ ἑτέρων ἑτέροις αἰὲν οἰμειίξουϑμος, 

Γ᾿ ολλάχι χρῴτα πύκαοσε πϑρημεοίοισιν ἀέθλοις, 

Ο ὑμογέων,ἕταιρου μοιεῦον ἐφεασονδρου. 

Εἰς τὸν αὐτῶν. ; 

Τὶ οὔτο σοι ἡ ον νίκη δπο, δγρόνος ὀῤοις., 

Ο Με μόλις πολιοῖς ὦπασε πορφυρίε. 

Καὶ [γὃ ὴριβμεήσοισει πολυφεφέας σέο μῴϑοις, 

Εὐ, Ὁρε γηφφιλέων κρέοσονας ζιδιόγων. 

Τί πλϑ βῆ! χαὴ ἢ αὐτὸς ἐπ φηήμησεν αἀύσας 
Σ ὃν κλέος αὐτί πώλων δῆμος οἰγα οσείυϑρος; 

Ο λξίμκὶ βενέτων πουϑϑύ)ερὸς δε ϑμέθλη, 

τς σε μέγας βασιλόϊς δῶρον ἔνϑυσεν ἔχψ. 

͵ 
" 
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Εἰς τὸν αὐτὸν. 

Α ἜΡΙΝ αἀἰλκχήεντα ὑφοὶ Οφὸ, νέα νίκης, 

Ο ἑνίκης παῖδες πορφύεμοι βένετοι 

Α γϑεσαν. αἰμιΦοτέραις ὃ αἰμείξομϑμοις Ἐχι πώλοις 

χε υδζ4 νί νίχαις οἷς πόρεν οἷς ἔλαζεν. 

Εἰς πὸν αὐτὸν. 

Δ λλοιφπεύσα νϑμοισιν αἰεθλϑυοντὶ δὲ μοιώῳ 

 ορφύρίῳ βασιλό(ς τῷτο δέδεωυχε “δας. 

Π ολλαχι νικήσας οἵδνέοις πύρεν ὠκέας Ἱστασθῖς. 

ἊΝ αἰζετο σὴ, αἰτιπαλων,χαὶ παλιν ἐςέφετο. 

Ε νϑεν ἔην τω ασίνοις ἔξις ἀασετος, ἔνδον αἰῦτν" 

οΟς βενέτοις πέρᾳ χείρᾳινε χαὶ “ἀγδασίνοις. 

Εἰς τὸν αὐτὸν. 

Αἱ πόῤτων ψῆφοί με χαὶ εἰσέτὶ ϑιφρόνοντα 

Ε φησαν γικνς ἐ ἕγυϑι πορφύρζον. 

Δ ἥμος υϑὸ Νὴ ἐμὸν ὅλας ἡτεῦ οἱ σγ᾽ ἕτεροί με 

Δ ἰζογτ᾽ αὖϑις ἔχῳν, νῖκος απειπαγυϑωοι. 

Μ τὶ σ᾽ ἡ νιόγων ταΐθ ἐγίγνο μα, οἷσι χαὶ Ἱστασοις 

Κ ρείοσονας αὐτιπορῶν,δεῖζα ι χερφοτέροις. 

ρα πὸν αὐτὸν. 

Α ὑπὸ πορφύειο ἅ ̓αἰπνκριξώσειτο χαλκῷ 

Ὁ πλάτης, ξαπνοι οἷα. τυπωσεύνϑρος. 

98 5 Ὁ: χάριν, τίς ἀεθλαᾳ, τίς ἔνθα δζεα τέχνης 

“Ὁ δυξ4, καὶ γίχην οὐ πτόϊ αἰμκειξουϑῥέω,; 

Εἰς τὸν αὐτὸν. 

Ε ἰκόγι χαλκείη τὸν χαΐλχεον ἡνιοχῆα, 

Αἶνϑετο νικητὴς χϑίφῳνος αὐσογίων, 
Ως (φον,ὡς βενέτοις πεφιληνδῥον ὁ Ω Ἐχὶ γι χφὴς 

μ ορφυείου πολλας εἰκόνας ὀψόμεδα. 

Εἰς τὸν αὐτίν. 

ΠΤ ορφύοιος λίξεξ (ὅντ »αεθλοφέρφις σγ᾽ ἐχὶ γίχαις 

Μ ομεῖος πϑυΐοδαποις α αἷμ φέϑετοςεφαύοις. 

Νίκη ἢ βασίλφα μεξιζοιδίύν χτὶ δῦμον, 

Χ ρωμασι χαὶ πέστλοις συμικετέξ θλε τύχας: 

ςς, 111. 
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Ἡρμοσε σὴ, αὐτὸν ἔχην βενέτοις πλέον, ἔγϑεν αὐέςη 

Χ ρύσεος αὖτ᾽ ρετῆς, χάλκεος αὐτὶ πόνων. 

Εἰς τὸν αὐτὸν. 1 

“Τίς τελέθης φίλε κοῦρε, γυφαδὸς ἀχρᾳ χαρφίοσῶν; β 

βΩ ξένε,πορφύρ ος."τίς πατοίς; ἡὶ λιξυῃ. 
“Τίς δὲ σε νι αἰ μησεν, 'αὐαϊξ, χάειν ἱπτσυσεεναων. 

᾿ “Τίς μἔδηυς τελέθᾳ, δῆμος ὁ ν᾽ βενέτῶν. 
ἝὩρεπέ σοι λύσιπαν ἔχ ἔχι εὗτυρα νίκης 

Τοουσωτίης, πλαίφην ἴδια, πορφυειέ, 

Εἰς τὸν αὐτόν. 

Τ᾿ οὔτον πορφυελον λιξυη τέκε »ϑρέψψε δὲ ῥ δὲ ῥω μῆ, 

ΝΙ ικῇ σὴ ἐσεφαίωσεν αἰμοιβαδὸν η,δνδοτ᾽ τῷ τ ου 
Χ ρώμαιτος, ἄκρᾳ. φέροντα καρηατὶ σύμιξολᾳ νἱ γίκης. 

Γ' ολλαχι Ν᾽ δύμους ἠλλάζατο, πολλάκι πώλοις. 

Καὶ αἱ γι μϑρὺποεῷ βιοοζοτὲ οἢ ὕσατος,ὀγοτε (μέοσος, 

Π αὐτας ὁμωο γίκῃσε χρὴ αὐτίπαοες χαὶ ἑταϊροις. 

Εἰς τὸν αὐτόν. 

Ε ῃ γι) πῆς γίκῆς χαὶ ἀλεξαδρου βασιλῆος 

Ἑ φης,αἰ μι φοτέρων κύδεα δρεψαϑρυος. 

Εἰς τὸν. αὐτὸν. 

Π αὐτα τύχης ὀφϑειλμὸς ἐπέρχεν: ω ἘΧῚ μοιεύοις 
Π ορφυφίου κρυμιαίτοις ἕλκεται ὄμμα τύ γῆς. 

Εἰς τὸν αὐτὸν. 

ἩΙ ορφυδπον λύζξαγτα πόνων, λυισεινταί τα μι τοζευ, 

Κ αἱ πάρος αὐτ΄ τὐρετὴς γάλκχεον ἑςαύτα, 

Τ δὲ πάλιν γωλκϑέῖ πὸ χαὶ Θργύρφυ ἱδρύσοιντο. - 

Π ρέσζυ,συ δὲ ξείνων αὐτία σεις γεέρφων, 

Δι ύμου »ϑὲ βοόωντος ἕλες παλίνορσον ἱμκοιοϑλ ζω, 

Ως δὲ δὲς ἡ (ησοικ,μῥϑήνεαι οὖ ςαδὶιοις.. 

Ἑϊὶς τον αὐτον. 

Σ ὡὸ ζ»χαλίω μάςϊγα ἡ ἀἰασιδει δῷ μος ὠγαοϑεὶς, 
Η ϑελέσε φῆσαι διπλόον ὡς αἰ ἐδ, 

Η νοχον κροιτεϑὸν, γαὶ Ξὐριςέα: δηθα δὲ χαιλχίφι, 

Οὐκ ἐχοϑη, ψυχίῳ σεῖο τυπωσοίμϑμος. Ὁ 



ΨΥ ΤΥ, 

ΤΥ ΕΙΓΓΤῸΝ, ἐἶοΥ 
Εἰς τὸν αὐὖτον. ᾿ 

Π ορφυειῦν ςαι διοισί τίνος χίθω ζιδιοχῆα, 
Δ μος ὃ χοσῷτα Φέρων αὐϑετο Τὴ τασξασίνων; 

Α ὑτὸς αἴα χήρυζε τἰγὸ πλέον; τι “ρα! 

Ε ἵνεχεν Δἰγοΐης, εὐγεχ ὃ ὑπασυσεεώνς. 

Εἰς τὸν αὐτον. 

Π ορφυξίῳ μετ ̓ἀεῦλᾳ ας πόρεν ἀξιον Εἰ ἐργών 

Κ οἴδανος ὁ ποξρασίνοις τῷτο ἀδειζόνδιος. 
Γ ολλαχι γὸ δῆμος «ξ’Φερέςατα ἔργα κρμίζων, 
Η νεσε τρλιόποῦ, αὶ τα λι πορφυεμῦν. 

Δ ἱπλόον οἰὦομα, τῦτο, το λάχε χάλχεος ἥρως 

Οὗτος, ὁ τειϑρίπωοις κῦδος ἕλων Φρετῆς, 

Εἰς τὸν αὐτόν. 

Ω φῇες ὕσλα Φερῷ, ῳ Φαεα. “ κομίζῳ, 

Ως τ ἐλατὴρ τελέθαν,χαὶ πολέμων πξόμιαιος. 

Εὖτε γδὴ ἤλϑεν αὐακῆος ὀλεοσιτεραννος ἀκωχή, 

Κ αι σὺ ) σξναγχμαίζων ὕψ4αο γα μαχίης. 

Κ αἱ διδείμης πολύμυτι Οφῆς ἐ δραξαο γίκης, 

Τῆς »δὺ, πωλομαχὸυ, τῆς δὲ, τυραννοφόνου. 

Ἑἰς τὸν αὐτὸν. 

Οὐ μῶυον οὖν ςα δῖοις σε καιτέφεφε πότνια γίχη, 

Α λλὰ καὶ εὖν πολέμοις δεῖ ξεν αἱ εθλοφόρον. 

Ἑ ὐ γ᾽ αὐαϊαἷ πολέμεζεν ἔχων Ὡρασίνοις ὑποερῃρες 

Α 2ια μφηνοιϑέῳ ηϑρῷ αὐακϊορέῳ, 

Κα πίσεγ αἰνοτύραννος Ὠγπφϑινδρης τότε βωμῆς, 

Η Γι" ὴ αὐσϑνίης ἤλϑεν ἐλδυϑερίνς. 

Τ ϑεκα Οἷς δυο ἔδωκεν αἰαἷξ ρας, ἰς παρος εἶχον" 

Σ ὦν δὲ τῦ πον τέχνη ἔξεσε πορφύρμε. 

Ἑὶς τὸν αὐτὸν. 

Υ μετέρων κήρυκες ἀμεμιφέες εἰσὶν ἀγώνων, 
Ο ἡ καὶ Ὡὐπ᾽ αὐτί ἴων πορφύεῖς «έζφανοι. 

ΤΊ αἴτας γὸ σα διοισιν α ̓ μοιξαδὸν αἱ αἰὲν ἐλεϊχᾳς 

Α γτίτεχὲ οὔς, τῆς σῇ; πού γλίον ἱππαισεεύης. 

ΘΟ. Δ. 
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Τ οιούεκαι χαὶ ξένον ωρεσζηϊον δῦφφιο μιριεῖος, 

Ε ἰκψα γα λκείζωυ δήμῳ οὖ αἰ μιφοτέρῳ. 

Εἰς τὸν αὐτὸν. 

ΠῚ λάςης χαλκθν ἔτευξεν δικοίϊον ἡγιονγῆϊ. 

Εἴϑε δὲ χαὶ τέχνης οἶκον ἀπειργασειτο, 

Ο [κὸν ὁμοῦ χαὶ κοίλλος' σα Φυσις ὀψὲ τεχοῦσεοι, 

Ὡ, μοσεν,ὠδίνάν δύ τερον οὐ δυωυα μα]. 
Ὡ μοσεν δὐόρκϑις «ἰασὸ χείλεσι" πορφυφίῳ ὃ 

ΠῚ ρωτῳ χαὶ μούνῳ πάσθ ἔδωχε χαφιν. 

Εἰς τὸν αὐτον. 

Εἰ φθόνος ἠρεμμέοι, κρίγν σγ᾿ ἐθέλοιεν ἀέθλους, 
Π αὐτες πορφυρίου αἰ τυρές εἰσι πτόγων. 

Να) τάχα χαὴ Φύσαιεν γοιθμεήσειντες αἰ γῶνας, 

Β αμὸν τῷ τὸ γϑας Ὁοσωτίων καῖ, 

Ο οζχὰ οὦ ἡνιογῆας αἰεὶ μεμερασμκένα. κοσχαφ, 

Εἰς ἕν ᾿ἰχολλίσοις, τηλίκος ἐϊξεφαύη. 

Εἰς τὸν αὐτῦν. 

Α ἰδονϑρη χαλκῷ σε πόλις πριπύγητε  γραϊρῴ, 
Η ϑελε ὁ γευσῶ ΔΛ ἰδὲν ἐς γέκκεσιν. 

Εἰ δὲ πεζευ μδγπων οὐ πειοέται ἡϑούδαι νίκην 

Ε ὑγνωμων δῆμος πορφυφ ξ “τ ασίνων, 

Ἑ μηνγοά σοι ξύν πῆλωτες αἰ ἰδυιματα“πᾶς ἢ αὐἰξχουὺς 

Κ αἱ χρυσὸ: Ουτοις εἰς ἔφαν ἐργονϑμος.. 

Εἰς τὸν αὐτίν. 

Οὔπω σοι μος ἄοντὶ τὸ γη πόρεν ἀξία νίκηφ.. 

Ν ἴχαι γὸ τῆς σῆς μείζονες δυτυχίης" 
Α λλὰ μέρφ τορϑτῳ σα )ερῷ τἡ τέρείονι μεέμλγοις, 

Τ᾿ ἀὼ φλονερζεὼ τήκων δες υϑμέων χρ φιδιζευ" 

Ο ὁ σέθεν εἰσορϑωντες « εἰ γικῶσειν ἱμαίαϑλζων,: 
Μ έμφονται στφετέρξευ αἰὲν ὠταοϑειλίζωυ. 

Εἰς τὸν αὐτον. 

Α λλοὶς ΑΚ ϑβαὼν «αξόφασις χρόνος" οἱ σγ᾽ ξχ νίκος 

Κὶ ρλνόνϑυοι, πολιῆς κα χα τέοισι χϑμῇς, 
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Αλλ Ῥρετῆο λον ὄδχος αἰ πηετα,ἷ- αὐτὸ ἵίων 

Π ορφύξχος δώρων δὲ; ἐλάλεν ἐϊλαίυ, 

Οὐκ ἐτέων δεκαδις νίκης σἢ, ἑκα ονταίδα ς αὐγῶν 
᾿ ! ! 

Πολλαὶ χοὴ παίσας συγ[ενέας γἀρίτων. 

ΛΈΟΝ ττου ϑολαςκοῦ Εἰς τὸν αὐτὸν. 

Α [χίσην κυϑέρφα,  οὐδὺ μίωνα σελέκοη 
Φ ἰλατο" υμυϑειῦτοαι ζϊα παλαγΐρεες" 

Ν μ δὲ νέος τὶς μαῦϑος αἰεἰσεται,ὡς τείχα γἱκὴ 

Ο μβματα καὶ δίφρϑες φίλατο πορφυφίου. 

Εἰς κα λλιύπην. 

Γ' ρεσξυτέρους χοῦοος μϑρ ἐων,ρέσζες δὲ τε χεύρες 

Ν κα, ςγτειϑρίπισων χέ γτορᾷς οἰ θλοφόρων. 

Ε ξ ση᾽ ἐτέων αϑύστις δεκαδεις, ἡ λίευ ὅπι γἶχαις 

Ἑ ἵλες καιλλιόπα νϑύματι χοιρανίης, 

Ο φρᾳ μϑροι χαὶ ἔστειτα τεὸν κ».ἔος. οὐκ τοι εἰζ 

Ὡ ςκλέος ἀϑαίνατον, χαὶ δέμιας αἰϑούνατον. 

Εἰς τὸν αὐτὸν. 

Σ ἧς τοδὲ διφρελάτειρᾳ ζω χαλχεον αὐ ϑετογίκᾷ 

Δ εἰκνλον μορφαῖς καλλιοπα ζαϑίας 

Π ρέσξις Ὁ σφειρῥωϊα ο ον ὑπανδαίμῳ “πλέον λακϑὼ 

Ν κησαί »)ραροις ̓ ὴ ὠννέορ, εἰν σοφίῃ 

ἙῈ γλαν ἡξθυλοεόπαις βενέτων σέο πύξατο δόμος 

Δ οια, το μϑι, τέχνας ἀθλα,τὰ δὲ, οϑενεος. 

Εἰς τὸν αὐτον. 

Σ ον γῆοᾳς νεότητα τεζε αἰ πέδραμενίκαις, 

Καὶ πϑρτων χρᾳτεφς πθρτοτε καλλιοπᾶ. 

Ἑ γϑεν αὐαΐξ χαὶ δῆμος Ῥόδος. αὖϑις ἐγείρᾳ, 
Τ οὗτο δ ιας, (Οφίης μνῆμα. τὲ ζεθορέης. 

Εἰς τὸν αὐτὸν. 

Ο ὗτς δ νειν πεὸς τύπος, ὃν τι ἐ ἐγείρᾳ 

Ε σμὸς Ἔρζηλων καλλισπᾶ ςξεφαίων. 

Οὐτε εγὸ ἡ νϊοχόοι σε φϑρήπαφεν, ὅτε ἡϑλννς 

Δ ἴξομος ἱππστείη σοὶς ἐπίϑησε 
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Μ οἰκεῖος δὲ) νίκες γδας Ὄξονυσοι πὐϑοὶ πᾶσι 

Δ ζαν ἔχ ς ἀέθλων ὥθλᾳ λιπεῖν ἑτέροις. 

Εἰς τὸν αὐτιν. 

Κ ὀνμόπα κλιυτόμορϑε, τί σοι πρλιέον “Ἴ| γρα!ρᾷ 

Ἑ ἰκώνι χαλχοτύπῳ (ες βασιλόϊς κα ματοις; 

Δ ἥμος ὃ μαυφλόφωνος; ὅλη ὥλόλις; δῦτε χαὶ αὐτὴ 

Δ εςυϑνέων πα λαμ" (Οἷς ἐπένδισε πόνοις. 

εὖτ αωυδυ δοδι Εἰς φαυςῆνον. 

Μητερὲς ϑὐθλων γλαων, φρένες, οὐ χρ εἰπε ξης, 

Οὐ ταχος ἱσπσοσζουης, οὐ γοῶος δύτυχίης. 

ΤΙ λήχϑι Φαὺ ςἶνε τεὸς νοος" ᾧ ταδὲ πόύτα 

Ἑ ασεται,ᾧ νίκη στευτφοζος ἀθοίγατος. 

Α΄ ἀν-ςς Εἰς τὸν αὖτον. 

Π εἰν σε νέον φαυ φἼγὲ νοος πεφόξητο γροντων" 

Νιώ δὲ σε ὠρεσξυμ5 καρτος ἔφριξενέων. 

Δ ὥτερᾳ “ἢ, ϑὅρετο πϑότα πεὸς πόνος: ὃς σε γρα!ρά 

Π ρέσξιω οὗ ἠϊϑέοις, ον δὲ “γϑοισινέον. 

Εἰς κωγςειντίνον. 

Ε ζότεκωνςανπίνος ἐδὼ δόμον ἀϊδὸς εἴσω, 

Ω χε» στοῦ κείνῳ πολ κλέος ζεδιογων. 

Εἰς τὸν αὐτιν. 

᾿ς ὀήχκεος οὐκ ἔςης βιίων ἔτὶ κωγςντίνε" 

(Α νὴ “ὃ δλκλιείης ἤρκεσε βασκανί") 
Ως ογ ἔθανες, τότε δὴ σεπολις ξύμπασα γ αϑρά 

Ο ἧς δυωύαται. τί δὲ σὴς ἄξιον ἱστατοσειύης ὦ 

Εἰς τὸν αὐτὸν. 

Ἑ ξοτεσκωςανῖνος ἔδυ δόμον. ἀϊδὸς εἴσω, 

ΠῚ λῦῆτο κα τηφείης ἵτπωυσεούης ςαϑιον. 

Τ ερπωλὴ “7 ἀἰπέλφπε ὁεημοναφ᾽ οὐ ο» αἰγιυοὺς 

Κ εἰνως ἴᾷε φιλίας 22 .ν ἰδεῖν ἔριδεις: 

Εἰς τὸν αὐτώ. 

δι ρῦσεον αὐτ' Ξὐρετῆς λας ἔχῃβεστε κωνςαντίνῳ, 

Ο ὑδένα πῇς τέχιης ζῶν τς καρϑέης. 



ἘΠ ΤΉ ΡΘΟΥΝ θα; 
Κ ουφάζων γίκησεν εἰφδονϑροις ἐλατῆρας" 

ἽΝ ηρφιλέος δένέοις δεῖξεν ἀφαυρςτέροις. 

Ο ντῖνα χαὴ κ᾽ πότμον αἰφειγής ῳ Τὶ δεσμῷ 
Δῆμος καὶ βασιλάϊε ἵδρυσαν ζομϑμοι. 

Εἰς τὸν αὐτογ. 

Ε ἰχόνα. κωνςαντίνε πτεζού αὐεϑεντο πολίτοι, 

Μ υρόυϑροι ψυχῆς πέρψυ "διποιχολϑῥης;, 

Σ οἱ κλέος ὑπταῦτε με ἐπεσφρήχεζε Θπχνόντί, 
Μνήσετο-σὼν καμᾷν χαὴ κῷ ̓πότμον αὐαι. 

Ο εὗεχεν ἱπτασυσεευης Φιλοκέρτομος ὦλετο πέχνν, 

Ἐν σοὶ παυσοι ὑϑύη πᾶσα χαὶ ἡ Ἔδρξαρμϑμη.. 

Εἰς τὸν αὐτοι. 

Ἑ ἰσέτι μδὲὺ ζώοντὶ πόλις ποτὲ κωνςανγτίγῳ 

Ε ἰχϑνα χαλκείζωυ βαιὸν ἜΧρινέ γϑαξι 

Η δὲε ὦ τᾶς δῆμος ὅσοις ὁχὲ χύδεὶ νίκης 

Αἰέν ἀεθλόδυων ὠμεφέϑετο φεφαμοις: 

ΔΈΟΣ ἔθανεν, ποϑεουσοι, Φίλον τύπον αἰϑετο χῦδε,, 

Οἰφρᾳ χαὶ ἐοσουϑροις μνῆςῖν ἔχη κα ὦ; 

Εἰς τὸν αὐὖτον. 

Οἱ βόετι ποτ ασίνοισιν εὐγαντίοι αἰὲν ὄντες, 

Εἰς ἕν᾽ ὁμοφροσεξώης ἐϊξε( ὀησειν ὅρϑν, 
Ω, ςτέ σε κωνςαντῖγε λαῷ ἐχιτύμιζιον ὄχος, . 

Π σιν ἰφδόνϑρον, πα σιν ἰρέσχϑυϑρον. 

Εἰς τὸν αὐτὸν. 

Α ἡζολίης, δύσιος τε,μεσνομί 6 ἰης πε χαὶ Ξσχῇου 
Σ ὃς δρόμος ὑψιφαὴς μφιξἐξεκενὅ ὁ69ις, 

Α φϑιτε κωνσαυνίνε. ϑιανῆν δὲσε μ᾽ τὶς οὐίαση. 

Τώ δ ο αἰροήτων ἁτῆεται οὐσγ᾽ αἴδυς.. ὍΣ 

Εἰς τὸν αὐτὸν... 

Ε [γι τὸ πῆς σφετέρης δεῖς λαῖχεν εἰκόνα τίξοδὲ. 

Ε αὐλέπε ὁ πριοσοῖς εἶν ἑνὶ χώρῳ ἔχῳ, 

Οὐ χα οἰρὶ ςα δίοις Σρέτης κλέος εἰχεῖον ἄδρον, 

Νλείθμων φεφαίων ἐσμμὸν ἑλόντες ἰσον, 



4ο6 ἈΝΘΌΛΟΔΙΓΥ δ᾽ ΠΗ. 

Εἰς τὸν αὐτὸν. 

Τ᾽ ὧν φαυς;νιαίδζω πόλις αὔϑετο κωνεαβτὶ γὸν, 

Γ εἴτονα »ϑὶ νεῖ, κρέ ἕοσονα, σ᾽, ἡνιόχων. 

Δ ζὼ γὸ ἀεθλόίσας ὍΣΟΣ ἠμιδροτει δλλ᾽ Ἐχινίχῃ 
[' αύσατο, σείι νίκν χαὴ πάθος ὀρξαϑμος. Ἵ 

ΟΝ καὶ κοῦρον ἐόντα παλαίτεθ9: ζωδιοχῆες Ἵ 
Σ» τεψαάνϑρυοι ςα δῖοις εἶσειν αἰγωνοϑετέωυ. 

Εἰς τὸν αὐτὸν. 

Σ οἱ τόδε κωνςαντίνε τεὴ δοφὸς ὠπασε νίχῆ, Ἷ 

ΠῚ αἰδῦϑεν ἑασουϑρη πᾶσαν ἐφ᾽ ἡλικίζω. Ἰ 

Π ἐντε “ὃ ον ςαδίοις δεκαίδευς τελέσεις ονιαυδν,, ' 

Ο ὑσγ᾽ ἴσον οὐο᾽ ὀλίορν ὥρεο λφπαυϑμον. 

Αλλ᾽ ἔπ κουφίζων τε χαὶ ἄχνους αὐδρας αίχας: 

Η λιχας, "ἡ Οήσοις γηφφιλέος ὃ, νέοις. 

τος τον νεδς 

Εἰς τὸν αὐτὸν. 
Η ϑελε κωνςαντῖγον αἰεὶ τὐΊολις ἐμ ιογεύφν, 

Η ϑελεν,ϑλλά πόθω Οἕκ Ἐπενόυσε φύσις. 

Ε νδὲν ἑῶν τοῦ ἄγαλμα χϑραίφασιν δδρεν ἐρώτων, 
Θ Φεα ἐμή λύθη χαὶ χξόνος ἀμφιξαλη. 

Α λλα μϑδοι ποϑεοίσιν ἔρως, ζλος σ᾽ ἐλατῆρσι, 

Κι ύσμος δὲ σαιδίοις, ἐοσομδοις δὲ φατίς" 

Κι αὶ τίς ἰδὼν μετόπιοϑε Χῖ ρξίονας Ζιδιοχῆας, 

Ο Ἀξίοση ποφϑτερέευ ὅμὰ ἴδεν “μμεῶο. 

Εἰς τὸν αὐτον. 

Π ἐντε χαὶ εἴκοσι μιοεεῖος ἀεθλᾳ κωνςτιντίνος 

Εἰς μίαν ἠσιλραν ἑλων, ἤμει ς μϑρ ὕπαοις 

Α ντπαλοις᾿ κείνοις δὲ λαίξων,͵ οἷς ασϑΆεϑεν οὐίχα, 

Τ ὡς αὐξις πάλιν εἰ λειμίαν πε σὴ εἶκσι γίχαξ. 

Γ᾿ ολλαχι Ἢ αἰμφοτέρων κεερέων ἐθας ἔμιπεσε δύω, 
Τ᾽ ίς μὸ ἔχοι, κεμῳ ἢ δῦσαιν χρίση οὐ δύο πέπλων. 

Εἰς τὸν αὐτὸν. 

Ε εξ κωνςαντῆνε τί χάλχεον ὕπγον αυᾷς; 

Σ 40 διφρϑες πολιή δῆμωος οὐνὶ σα διοις. 
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Σ ἧς τε διϑασκαλίης δχιδοῦ έες ἡγιογῆξ ᾿ 

Ε ἵαται ὁρ Φανικϑὶς γταυσὶν ὁμιοιότατοι. 

Εἰς οὐφφάγιον, 

Σ οἱ χαὶ ἀεθλδυοντὶ μόνῳ, ληξαντί τ᾿ ἀέθλων, 
Τ οὗ το γϑας νίκη δὲς πόρεν οὐρα, 

Δήμου Ὁ’ ἀμφοτέροιο. συ γὸ πάρος οὖν βεγέτεις (ὦ 
Ε ἴχοσι κυδίφων φέμμια, φέρᾳς ἐτέων" 

ΠῚ αὐσαο δὴ, ἱπασοσεεύης “ρα σίνων δέσε δίζετο δῆμος. 
Τ οἷς δὲ σὺ νϑὺ νίκην" οἱ σγ᾽ Ὅρα, (οὶ Φ γνας. 

Εἰς τὸν αὐτὸν. 

Α μιφοτέροις εἷς μοιιῦος τξὐριξεύσοις πρδοἱ ϑύμωοις, 
Κι ὑδὸς Ἔἰσ᾽ αἰ μιφοτέρων ἔλλανγεν οὐραίγιος, 

Ε ἰσετὶ διφρϑυων. Ὁ δὲ οἱ γνας ἤλυδς χορ ὥξτον 

Εκ “πρασίνων,οἷς δὴ γείτονα χῶρον χα. 
Α ὑτοὶ καὶ ςα δίοιο πτεπτεκο ϑϑμον ἤγανον αὖϑις 

Ἑ ς διφρϑυς, νίκης μφωόυϑρμοι πσϑϑτέρης. 

"Εἰς τὸν αὐτον. 

ΠῚ αὐσοίνϑυον ςα δίων βασιλάς ἐπ᾽ αἰγακλεινίκη 

Α ὕθις ρ δίφρων βῆσεν αἀἰεθλοφόρων 
Ο ὑραμιον, δημοίσι φέρων χαρλν οὐ πολέ ὃ 

Η πῦλις εἰρφινίου γόστϑιν αἰεθλοσεεώας.. 
Τ οἰώεκα διφρθσοντα ζοδυύτερον, ὑςατίης τε 
Ν ἴκης χαὶ πσϑϑτέρης φῆσεν αἰγαοσα νϑιγ. 

Ἑἰς τὸν αὐτὸν. 

Τ σον κυδαιλίμωοις φωυςγνιάδὲ τε χαὴ αὐτωΐ 

ᾧ αὐςίνῳ βασιλό(ἐ «δε θν᾽ ἐ υιφοτέροις 

Οὐ νιον δὴ μος αἰ μετρήτοις Οἱ οἱ νίκας, 

Η γαϑεου “πελοπὸς ϑῆχεν ἐπωνυμίζω. 

Ὡς αγεὶ τὸν ὁμοῖον αἴγ4 ϑεὸς εἷς τὸν ὁμοῖον, 
᾿ Τ' οιόδὲ τίς εἰσοφόων, φθέγξεται ἰτεεκέως. 

Εἰς τὸν αὐτὸν. 
Ο υὑἱφανιος γἰχοῃ αν ἔχᾳ πέλας, ὁσυλοτερζω τε 

Ρ ωὠμώυυ'" τὴς νϑρ,ἐωνγ-τῇ σὴ ἔνι,κῦδος ἑλὼν. ἡ 
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Ν κᾷ σγ ἀμμιφοτέρωϑεν, ἐπεὶ αἰϑεδέξιος ἦεν 

Τὴ χαὶ τῇ πσολ)εφν,"ὲ ϑρεξελααν. 

Τ' οἰὦεκα χοὴ γουσῶ μιν αὐεγράνψδμτο μετάλλῳ, 
Κὶ υδίσῳ κἼεανῳ κύδιμον ζωώΐοχον. 

Εἰς ἰουλιαϑον. 

Τὶ οὗ το) ἰουλιάϑον τυξλῆς βλάςημα ἡ, ϑζωϑης 

Ἡ νίοχον, πρῆδφες ὁ δύξαμϑιον φεφαύοε, ι 

Α τὸς αὐαϊξ χαὶ ἡ δῆμος ὦ ἅπας χαὶ πότνια, βουλὴ 

ἙΕ φῆσαι, χιγζου ἡ ψῆφον φγείκαίμδμοι. 

᾿ οἰ ὌΝ σα δίων οἰπεπειώσαιτο. πᾶσι δὲ φίλον 

Κ ἁμιπεν οἷσιν ἔρως ἔγϑεεν αὐτιπάλων. 

Εἰς αὐα φεύσιον, δωμμῶ παιτοικίου, χαὴ λ9)»-- 
θείτου πὰ δρόμου. 

Τὼ θμασεωώ ἡ "χὰ; χελασμένον “Ἔγομιατος ἀθλων, 

Ε γί αὐαςσιον κείρϑυο) ὥδως ἔχ. ἡ 

Ο ς τϑοσοῖς αὐεδυσουτο φρὶν σεφανοις, Ὁσὲὶ ὀήνο 

Ε δαχον ἡνιόγων ἡ ἡ ΜΞ ἱπισασίης. 

"ἢ πορφυειην, μέρες βενέτων. 

Ἐν γῇ κρῳτήσοις πϑυτὸρ Οϑμιαιτηλαίτου, 

Καλαῦ ἐπήρου χαὶ τσδϑς αἰλίδῶ πρέχῳν,. 
Π ορφύετος Ὁ Φ ̓ λευῦμα δήμου βενέτῶν. 

Ν ικϑῦ γ ὧα οὗπῖ πόρτα γῆς διφρνλοί τίωυ, 

Ανάσιν ὡς αὐχαὴ σεοὺ ἡλίῳ δράώμοι. 
Εἰς τὸν αὐτὸν. 

[ «λον αἰϑῶν τοῦξξτος «ὗττ' ἡνίας 

Π ορφυε,ος: κούλχαντος εἶλκε βρέτου. 

Ἑ κπλητομαι δὲ πὼς γράφς χεὶρ ἐμυπνόοις 
Τ᾿ οὐτου τὶς ἵστατοις. χαὶ ἢ γὸ α᾽ αὖ ἡ πλήξῃ παλυ, 

Ο ἦκα! δραχκεῖται νίκοφ: δρᾷν χαὶ πώλιν. 

Εἰς φαδείνον, μέρες ἐβΞερσὰ 

Σ χόπει ὦ δάμα ρινχείνρηβονα [τῷ δόμου. 

ΕἸ ἮΝ ἐγϑέ ἐφέγατο ,χαιρτερεῖ σκίστη,, 

ΠῚ ρὸς οὐραάνοτο αὐ ὠρτοφασοῖνος σεέχων, χα 

Ως ζων σε ὕπαοις Ὁ κλέος ὡρὶν πσδσισίγων, 
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Α δον φέγος γὸ καὶ Φϑανᾷ ἀγρὸς αἰδέραι. 

Εἰς τὸν αὖτον. 

ᾧ «τέγος «ὅπ! δ ωρὶν Ῥομα τηλοίτης, 

Ον δῆμος δἱρων τῷ μέροις Ὁ πτρασίνῶν, 
Τ δὸ ἥτηαν κἡ ἤγρόνσε πϑρτελαΐς δρόμῳ 

1 ἐρῶν μϑρζωῶ δ, ως βλέπεις: Φ᾽ δὲ ΠΣ 

Η»ν τίς νεα ζων οὖσ ὅλως ἡπωμϑυος. 
Εἰς κωγρδιγτίνον ἡνίοχον λδϑυχϑίι. 

ΔΛ ἀκού μεϑέλκων ἡνίας χωνςᾷ γῆϊνος, 

Αν μὴ κϑιϑεϊρκῖο φεῤῥότησι τῷ δόμου, 
Ἵ οις ᾿σοᾷς οἰ “νίκα ρ ὥτος αἰϑέροι φϑαγων, 
ΤΠ γοῆὴς αἴϑυϑεν εἶδὲς αὐλεροδρόμον. 

Τό ἐγθῊ με πείρᾳ τῦτον ἔμπνουν βλέπειν. 

Εἰς τὸν αὐτὸν... 

Κ ὠνρᾶνγτίνος ἱὼ δλλα ζἷς πάλω γξώοις 

ΔΛ δ κῆς γείας τέϑριγτανν ἕλκων δὐφρόφως. 

Α φ᾽ οὗ δὲ τῦτον ἡρπασε δδώκων, ἔδυ 

Ἵ ὁ φῶς αἱ μίλλης ἱππτσικϑίυ δρομημῶν, . 

Κ αἱ πᾶσα τέρψις τῷ ὁνωτευ καὶ τύχη: 

Εἰς ἰουλιανὸν ἡνίοχον ῥοισίων. 

»᾿ς εἷρ οἶδὲ γνῷ, ζις πᾶλαι πεϑνηχϑτας. 

Τουλιάρος χαὶ ὸ γὸ ὡ ως πάλαι αϑενᾳ, 

Ἑ λκων,μμεϑελκων ῥ ῥοϊσίου (ἀν ἡνίας. 

Κι αἰνιωῦ γραφεὶς ἕφηκεν ὑψού σεω δίφρῳ. 
ἘΠ νεῦμα γεὶρ υϑι4 δὲ τίωυ γυοσομ δότε. 

Εἰς τὸν αὐτον. 

Τ «λιάγός (ὅτ ϑδμα ῥοισίου 

Ε χων,ονγίκα. ζις εἰναντίοις δδέμω. 

Αλλ᾽ εἰ γραφεες χῦρφχε χαὶ πνοῆς χαΐριν, 
Ἑ τοιμὸς 4: χαὶ πα λιν δηφρηλατης 

Κ αἰ ασϑθεϑεν ἐλϑεῖ,χαὶ λαξᾷν χαὶ Ὁ ςέφος. 

Τέλος τῷ πεμ την τρήματος τὴς αἰϑολογίας 

Ὡ[α φόρων ἐλιγραμμάτων. 
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Εν τῳ ἑξὴς ἕκίῳ τιμόματί αὐαϑνματικα ὅχτ- 
Ι " δ. αὖ ι Ι! 

»ξαμβιατα ἐχοντί, τα δὲ τὰ χεφωλαα, 

«ὐξεχεται. 

Εἰς αἰαϑήματα ἰγαλμια, «οἰδακνπωραΐ, ὍΝ μοῦ : 
τῶν χεν ἃ δ οὶ κυγηγῶν, Ὄ: ΙΕ 

Εἰς αἰαϑήματα πὴ ἀ- αὐἱδα κιθαρῳδῶν, Χο Ὡς ΚΟ ἢ 
θλητῶν,᾽ τ ἔψα ὐϑα μαγείρων, χοῦ ὦ ὯΝ 

ΓΝ ἰλιέων, εἶ γῇ δα μελύσων, κ [ἡ 

αὐτιφρέζοντα, χε, ̓ οἷς Εἰςναοις, τι ὯΝ 

ΚΣ βαδ δο  ὩΝ, ᾿ ΣΕΣ ΣΝ ἘΕῸ ΧῸΣ τὸ κῷ 

ἢ τ το ἢ ἀν ἔὐκὴ , 

ἐρωσικϑῖν, τῷ δι «ρὰ ἀρ τω Το Ἐξ κεῖ 

“Σ ' ὁ ταιχυγφάφων, 

ϑηραΐν, ὧν ας χὺ καὶ 
ἰσόψηφα, χες δὲ μέ τιν πος 
καρχινωταί, χες (ἶ χῷ Ὃν κος 



Ὁ ΦΠῚ 

ΑΝΘΟΔΟΓΙΑΣ 
διαφόρων ὀἰπιγραμμάτων͵ εἰς τῆ ὰ 

βιξλίῳ διηρημᾶρης, ὁ ἕχῖον. 

ΕἸΣ ἈΝΑΘΉΜΑΤΑ. ΑΓᾺ Δ- 

μάτων, κεν αὖ ς 
Εἰς ἀγαλμα τῳ ὑλίῳ Ὡδαὶ βοδιῶν, 

Α ὑτῷ σοι ατὸ  ς ὀλυμιπον ἐμμακώύναντο χολθοσὸν 

Τ᾿ ὁνδὲ ῥόδου γαέται δωρίδὸς ἀέλῖε, 

Χ ϑήχεον, ἀγίκα, κῦμα. καὶ δυναίοστηυ τες οὐϑυοῖς, 

Ε ςεύσυ πατεαν δες ϑυέων εἰναίροις. 

Οὐ “ὁ ὑπὲρ πελαγεῖς μόνον αὐϑέσαν θηνοὺ ὰ ὧν γὰ 

Α ὅρϑν ἀδουλωτου φέγ[ος ἐλδυϑεο ης. 

ἣν οἷς »ὁ ἐφ᾽ ἡρακλῆος ἀεξηϑεῖσι “μϑέθλης, 
» 3 ᾿ ΄ 

Π ὡτόιος οὖν πῶτῳ χὴν Ἄϑονι χα ραν: 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΟΥ͂ αἰ τσάτου. 
Τὶ ἐν κύνα. τὸν ποίσης κρατερῆς δχτίϑιμονα ϑρης, 

Ε ξεσε »ϑὼ λϑυκῶν, αὐϑετο σ᾽ αἰλχιμϑρης. 

Αλχιρϑρὴς “ἢ ὄχ δὗρε τί μέμυψ γὼ ς δ᾿ ἰσγ᾽ δμοίην 

Ε ἰκόνα ὑπϑρμτοίῳ αὐματί. Φαμνονϑρζωυ, 

Κ λοιὸν ἔχων, πέλας ἦλϑε »λέγων λϑύκωνᾶ κελδιᾷν 

Τ᾽ ὥκονὶ χοὴ (βωινφν' πεῖδε "δὼ ὡς ὑλάων. 

ΜΥΡΟΥ͂Σ. 

Νυμφᾶι ἀμαδρυάδες, ποταμὸ δ κόραι, οἷ τάδε βέγὸν 

Α μιξ ρόσιαι ῥοδέοις φείξετε ποοσὶν ἀεὶ, 
Χ αἴρετε, χαὴ σώζοιτε κλιεώνυ μον, ὃς ταίδὲ καλαὶ 

Ε ἰσαθ᾽ ὑσταὶ πιτύων ὕμμι ϑκαὶ ξέανα. 
: ΑΝΤΙΓΑΤΡΟΥ. 

Η͂ τὸ πέδιλα φέρφυσα, »ϑμεχς τίς" ἡὶ δὲ ὃ φάρφε, 

ᾧ ἡμονόῃ. αγήξω οἹ᾽ ἡ Ὁ κύπελλον ἔϊχῴ. 
Τῆς παφίης σ᾽ ὁ νεὼς ἡ Ὁ βρέτας" αὐϑεμα “γ᾽ αὐδ' 

ἘΞ ον. φρὺ μογίου σ᾽ ἔρον Ξθρισομαίχου. 
Π' ἅσαι σ᾽, αἰςαὴ ἔσειν αὶ ἡ ἑταιεἰδες: νλά τυχοῦσαῳ 

ἱΚ υωριδὸς ϑύχρητου, γεωῦ ἑνός εἰσι κία. 

Ἔ Π 1: 
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ἀ πίο ΘΑ ἙὨΝ 

κὸν δὲ 
ΦΙΛΟ Δ ΗΜΟΥ. 

Κι έγττα διωξικέλδυθοι, Φιλοῤῥώθωναι τε κη μὸν, 

Τὺ τε αἰδὶ φέρνοις χϑσμκον ὁ δὸντοςφόρον, 

Κ αἱ συΐνζω ῥαςδὼν ἘχῚ «σεοϑύρϑισι, ποσή δὲν, ν᾿ 
Α γϑετό σοι νίκης χδριῶς εἰπ᾿ ἰσθμιάδος, ἢ 

Κι αἱ ψήκῥζω ἵπασων ἐρισίτιοιχα, τω τ᾿ ἔχένωτων. 
Μ αἰσιγα, ῥοίζου μμηπέρῳι ϑαρσοιλέζω. 

᾿ 

ν 
Ν ᾿' 

᾽. 

Ὁ 

" 

Αλλάσὸ κυαφονγοῆτοι δέγευ ταδὲ" τὸν δὲ λυχίνου ᾿ 

ὙἹα καὶ εἰς μεγαίλζωυ φέψον ὀλυμπιάδα. , 
: ΦΙΛΙΠΠΟΥ͂ , 

«ΤΊ ς τὸν ἀὔχνοιου ὁρμάς σεν ὑκυλύγίεσιν ἔϑηχεν; ς: 

δ Ἐρμϑ βης. “τίνος ὧν; δοιὴμιυνοῖς. “ποδὰ τς, ὗ 

“Αντίογεις. “τιρδιυ σε χάθαν τίνος; “ὡς σξευ αι ρῶς δὴ 

Ἐν ςαιδῖοις. “ποίοις; “ἰσθμυδτ, κήν γε μία. 

“Ἔξεχε γάρ; ὦ κποϑῶτο ς. “ἔχων τίνας; «νέα πεῶ δες. 

Ε π]ν σὴ ὡς α) ἔχων ζοες πύδας ἤἠξρίοις. 

ΑΠΒΟ ΑΛΊΙΕΩΝ, κγς 
ΛΕΩΝΙΔΟΥ,: 

ἙΕ ὑκα μιπες ἀζκιφρον χαὶ δούρᾳ τα δούλιχθένται, 

δ ς ὡρμιζωὼ, χαὶ ς ἰηϑυ δῦχοες σπυείδαως, 

Κι αἱ τῷ τον γυκτοῖσιν ἐπ᾿ ἰχθύσι τεχνῆλεντα. 

Κ ὑρτν, ἁλιπλαϊκίων ϑύρεμια, δικίυξόλων,, 
ἯΙ ρηχέω τε τϑίόδοντα, ποσῃ δδι νιον ἔγχος, , 

Κι ζες ἐξ ἀκάτων δεϑα δῖοις ἐρέτας, 

Ογειπίυς δίοφφαντος αὐακίορι ϑήκα.το τέχνης, 

ὍΣ γέμις, ἰρχαήης λείψόμα τεχνοσξώνης. 

ΦΙΛΙΠΡΟΥ. 

ἃ οἰώαχας ἰχροδέτοες͵ καὶ τί μνηχέα κωγτῆν, 

Γυρῶμ «ὦ [κίςρων λαιμοδδικεῖς αἰκιδὰως. 

Κ δ} λίνον ἰκρομόλιξ δὸν, ὠπαγίελτηξοι πε κύρτου. Ρ 

Φ ἡ ἐν καὶ διοσο φρινοτεν: ἐσπυρίδεις," 
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Κ αἱ ὁ ἐλοσιφαὺ πὺρὸς ἔγίθον ἔμφλεγα πέτεον, 
Α [κυραϊ τενεαῖν πλαζορϑϑων παγίδα, 

Τ εἰσῶν ὁ γοαπεὺς ἑρμῆ πόρεν, ὐξο μος δ 
Δ εξιτερίεο πολλοῖς αἰϑόυϑμος καμαζτοις. 

ι Α δύδον. 

ἙΕ ρμείν, σήφο:γίος αἱ λίκτυπτον ὃς τόδε ναϊας 
Ε ὑςξὲς αἰθυαις ἰλϑυξόλοισι λέπας, 

Δ ἐξο σοιγώναμοιο λίνονετετα μα μένον ἄλμίῃ, 

Λ εἰν ον αὐ μνραῖν ξανθὸν “( «τ΄ ἤϊογων, 

Γ᾽ οἰποις τε, λωτῶν τε παγάυ τύξιδινέα κύρτων, 

Καὶ φίμω χρυφίων σῆμα λαξοντα βόλων, 

Καὶ βαϑὺν ἱπιείης πεπεδυ νϑρον ἀμμι ατί χαήτης, 

Ο ὑκ ἀτερ ἀἰκίςρων λιμαγοφυὴ δόνακα.. 
Α Φιλον. 

Δ αἱμονι τῇ σὺ 6.» Φ' μα τέωυ πιειζὲν ἡλιύδωρος 

Δ ἵκτοον εἰν ννοἱ τῷ ἔϑδετο πτοοϑύροις. 
Α γνὸν απ’ ἰλϑυξόλου ϑηρης 15δῈ. πολλὰ σὴ εὖν αὑτωῖ 

ᾧ υχι᾿ απ᾿ ϑύδριων εἵλκυσεν αἰγιδγῶν. 

ΤΟΥΛΙΑΝΟΥ͂ Ῥιπὸκ τ ῤχὼν αἰγῦ του. 

Κ ἐκμηκῶς γεονίης πεπογηχότα δκτυα ϑήρης 

Α νϑετο τοὺς νυκφα;ς τα ϑων χινύρης. 

Οὐ γὸ ἔτί ὅς μέρη παλαίμη αἰξενγέα χϑλπον 

Ε ἵχεν αἰκεντίζᾷν οἰοριϑίοιο λίνου. 

Ε ἰδγ᾽ ὀλίγου δώοφυ τελέθᾳ δόσις, οὐ τοδὲ γύμφφαι 

Μ ἐμψις, ἐπεὶ χινύρου (χῶθ᾽ ὅλος ἔσκε βίος. 

Το αὐτῷ Εἰς Ὁ «ὐζ΄. 
ἌΝ 1: -- δὶ Νὰ 9 εἴα) 

Τ᾿ αἰςνυμιφῶς χινυρης τοδῈ δικτυον.υ γὸ ἀειρά 

ΓΤ ἥροις αἰκοντιςήν μόθον ἑχηζξολίυς. 
Ι ἐϑύες δλλαϊνέμοιαϑε γεγηθότες, ὅτι θα λοίοσῃ 

Δ ὥχεν ἔχᾷν Χινυρφυ γῆρας ἐδ υλκείζυ. : 

ΘΕΛΙΤΉ ΤΟΥ οολασίχοό, 
᾿Ἰ αϑυξόλον πολυωπὸν εὐ π᾿ δὐϑηρου Αίνον ἀγρησ, 

Τῶν ἀϊκιςροδέτων συζυγίϊω δὸναΐκων, 
ἀ(. 1. 
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4:14. ΑΝΘΟΛ. ΔΙΑΦ ΈΠΙΓΡ. 

Κ αἱ πισὸν βυϑίων παγίδων σημιόμτορφι φΐμον, 

Κ αἱ λίθον αὐτιτύπω κρούμιαιτὶ πυρσοτοῦκεν, 

Α [κυραν τ᾿ ὅχιζοις ἐ γενηΐδοι, δεσχκον αΐγις, 

Ξ πρετόϊῶν τ' τ᾿ ἀϊκίςρων ζϑυπαγῆ σύμοιται, 

Δ αήμοσιν αἰγοϑϑότησι θυ λοιοσοπόρος πόρε βατῶν 

Γ ἡξαὶ νουσοφόρῳ βειϑονϑύης πα λοίμως. 

ΙἸοΥυλιάνου Εἰς ὃ αὐ. 

Καμπῆομϑύους δόναχ ας,κώπην 5) ἀμα νυὸς ἱμοιλην, 

Γ υρῶν τ᾽ ἃ κίφρων και μιπυλϑεοσόῳ ἴτυν, 

Εὐκόλπου τε λίνοιο αἰδέπλεα κυκλᾶ μολίδξω, ᾿ 

Κ αἱ φύνοις κύρτων εἴτυρας εἰνλχίων, 

Ὦ εὐρός τ᾽ θυ πλεχέων ασυφίδων, ὃ μέσ τέρφι πυρσῶν 
Τ᾿ ζύδὲ λίθον, νηων θ᾽ ἕδρανο, ἀςαϑέων 

Α ἱκυραν,γοὐπτέῦς ἐ ἐρίσιώιε (οἱ ταδὲ βαίτων 

Δ ὥρῳ φέρ, Φομερο γήραος αὐτιασας. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΟΥ «ἰπατου. 

Δίκῆυον αἀἰκρομόλιξ δὸν οἰμιρούτιχος αἰμφὶ πδιαίνῃ 
Δ σε γέρων, “λίων παυσείμ καμῶν ΤᾺ 

Ἐς ἢ, ᾿ πὸση δοίῶνα, χαὶ ϑη, ρον οἶδμα ἐδ ον τ 

Εἶπεν, Ὡὐτοασένδων δούχρυον εἶχ, βλεφαβών, 

Οἶσθα μακαρ,κέκ μηχα" κακοόοη ἔχ: γήραος ἐμὰν 

Α λλυτὸς ἡβασκᾳ γηοταχῆς πενίη. 

Θ ρέψον ἔτ᾽ «σα)οον Ὁ γερόντίον δον Ὡἰπὸ γα ης. 

Ὡς ἔλεληο, μεδέων χαὶ ,ϑονὶ χαὶ πολα γή., 
ὙΝΑ ΕΤΟΥΣ 

Α ἰγελῖτα ἡορίησζε. (σγἀυδυτῆρεοῖ ἐγηχαιν 

Δ ὥρο αἰκΐαιηε Οὶ τασ ἐπ ̓ ὠφῇ ίης 

Θ κύγων, δυχλιώςοιο λίνου βυοσαί ̓μαῖσι ῥέμθο 

Φ ξάξωντει [λαυχαῖς -» πϑλοδοις πελάγεις, 

ᾧ ἡγίνεον ἐρλδρανσ ἡ οἰδουργητονέ ρεήκης 

Βα ϑρον ἰση᾿ ὑδλέξευ οἰνοδοχον κύλικα, 

Ω σ᾽ αὐ λίαν ̓ὀρχηθμδυ λελιγυσμκένον ἔ ἴκοπον ἴ: ἰχνὸς 
Α μιπαώσῃς, ζυρζωὼ δίνουν ἡίαονόνδιος.. 

ἐ. 

(“σ΄ πρλπΞ λο. 

ὝΠΟ" 

ΩΣ 
» Ἴ“. 

τ ΩΝ 11οὐ χωο,  οὦἕἔ ς΄ δοσιρῖσο 



ἘΠ 

Β18ΒΔ. ΕΚΤΟΝ. 4ις 
: ΦΙΛΙΠΙΟΥ. 

Δ ἐ, σοι μολίδῳ φεφανούρϑιυα ϑυσιίδείλαοσοι, 

Κ αἰ κώπην ἄλμιης τί μεϑύουσαιν ἔ' τ, 

Κ ητοφόνον τὸ τείαμαν, ον ὕδευσι κα ρτεφὸν ἔ[χός, 

Καὶ σὸν ἀεὶ ὶ φἤ οἷς κύρτον ἐλείχόεδρο, 

Α ἰκυραν τε, ναῦν οἰθαρίωχε χέδο.ο χαὶ Φιλοναυτίον 

Σ πέρμα πυδϑς σζὰ πέτρον Ἐλισίκδρον, 

Α ρχιλείλοιοσε πύσᾳ δὸν οὐ μα τῖχος ὕςα τα δῶρα 

Θηκατ᾽, ἐπεὶ ὶ μογοῆς παύσειβ᾽ αἱλισλανίης. 

ΜΑΙΚΙΟΥ͂ ΚΟΙΝ ΤΟΥ. 

Α κζαινς νηδίδὸς ὁγεξαίτοισι Ὡρίηστε 
Χ οἰρᾳσι χαὴ χει ἡ τερηρυϑιοῦ σχοπέλῳ, 

Σ οἱ ἱ παεις ὀφρακόδερμον αὑσσ' ̓ Δἴδηφοισι δα μϑέτα 
Ο γελπεις κα λαμοις καραζον ἐ ἐκρέμασεν. 

ΡΣ ἀκα αϑρἔμπυρον αὐτὸς ὑφ᾽ ἡμίδρωτον ὀδὺντὰ 

Θ εἰς μαίκαρ, αἰωΐο' δὲ σοι πῶτο πόρε σχύξάμον. 
Τ ᾧ σὺ διδὸυ μὴ πολλὰ δὲ δ᾽ αλου ὃ ὃ λίνοιο, 

Δ αὔμεν, ὁ λακὶ όσνς νηδύος κα ἡσυχίζω. 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΔΟῚς- 

Τ οἰἴλαν ἀπ᾿ αὐ, ϑρακιὴς χαὶ φυχί δὲ σοὶ ληγυδυῖτιρ 

Αρτεμε δ κοπ χὼ ϑ)ρας ὁ δϑικΊυζολος" 

Κα ̓ζωρϑν χερασαις ἰσοχφλέα χα σεύφος Ῥρ τυ 

Α ὑον ἔχε, ϑραύσας, τίω ἀν νηβνς γϑυσιζωυ. 

Ανϑ' ἧς μοι σπἈγαϑέντα δίδου ϑνρείμα σιν αἰὲν 

Δ ἰκῖυα. Αἱ δίδοται πόρτα μαΐχφιρα λίγα. 

, 

ΞΎΥΎΑΤΥΛΛΙΟΥ ΦΑΛΑΚΚΟῪ. 

Ραιξοσξζῇ, δίχηλοι, αἰμμοδυόταν, 
Ο πιοϑοξαμον κἀτράχηλον, ὀκία ποιώ, 
Ν ηκτϑμ τ᾽ ἐρυμνογωτιν,ὀςραχέγξοα, 

Ἵ ᾧ πανὶ τὸν παι ρυρον ὁρικιυόλος 

Α γξας εἰπαρχὸρ αὐτίϑησι κώπασος. 

ἀ 4.1}, 
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ἈΑἈΝΤΊΞΙΤΙΡΕΦΟΝΎΤ Α, 

ἀπῆς 
Νικοδυύμου ἱζροικλιεώτου πόρτα. 

Π᾿υνελόπη, τύδὲ σοι φᾶρος χαὶ χλαῖναν ὀδύοσεις 
Ἡ νείκεν,δολιεγέω ἐἷξανύσεις εἶτρα τεῦν. 

Αλλο. 

Τ ον τραγοποιω ἐμὲ πᾶνα φίλον βιὀϑμμίοιο, καὶ ον 
Α ρκαδὸς, αὐτ᾽ ἀλκοῖς ἔγξαφεν ὠφελίων. 

Αλλο. 

Α ερόπτῆς δεύχρυον ἱερης, καὶ λείψόμα δείπγων 

Δ εὔἶνομαι, καὶ πο νζυ ἔγραφεν ὠφελίων. 
Αλλο. 

Πραξιτέλης ἔπλασε δαγαΐζευ, καὶ Φαίρεα γυμφαΐν 
Λυΐϊδινα͵ χαὴ πέτρης πάνα, μὲ πεντελικῆς. 

! Αλλο. 

Κ ὑαριδι τ ουρφξσφῳ δάμαλιν ῥε ξωντες ἔφνξοι, 

Χ αἰοοντες,νύμεφας εκ, ϑουλάμων ἄγουϑρ.. 
Αλλο. 

Α ἴϑομϑύαις «ἰασὸ δῶσιν -» ϑ)ρυχόρῳ παΐξϑς οἴκῳ, 

Παρθένον εἰν χήραν ἡγαοόμάω κύριδὸς. 
Αλλο. 

Α σκαγί ἡ μέγα χοῦρε καλή ἢ χεύσεα βαχϑυ, 

[4) ρ)μα, αὶ μύςαι πσδόχριτοι βϑϊεῶ. 

Αλλο. 

Ὁ ἰδυποδὺς κρίσις 2 τεκέων, γσὴ μητέρι πϑοσῖς 

Γί ἔγφετο, καὶ παλᾷ, ἀῆς ζῶ τυφλὸς ῶν σφετέρης. 

Οἷὼ; αὐτὶςρέφονται (τα πὐραδήγμια. 

Εὐϊΐϊξω σσξόκριτοι μυυφαι καὴ ὕργεα. βακχοῦ 

Χρυσεα, χαὶ καλὴ χαὴρε μέγ᾽ ἐσκαγίη. 

ΑΠῸ ΒΑΚΧΕΥΟΜΕΝΩΝ,. να 
ΑΛΈΞΙΔΟΣ. 

Ἡ ἧτερ ἐμὴ γαίη, Φφρῦ γίων ϑρέφ] (ρα. λεόντων, 

κα΄ μύνης μιύςαις Οἕκ αἰπατῆτον Ὀρ95,. 
Σ οἱ τόδε ὅλες ἀλεξις ἕῆς οἰςρήμιαιτα λύοσης 

Α γϑετο, χα λιότο που παυσαμὰ μόρίης. 

““““ν αὖ νὰ. ες "Ὁ “ρον 6...“ 

Φ- αν σαι δι, ὦν... 
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Κ ὑμιξόνα τ' ὀζυφλογία, βαρυφλύγίων π᾿ ἀλαλητὸν 

Α ὑὐλων,οεξ  μέρᾳυ Ἁρζον ἔ τῆ με χέρας. 

Ἵν ὑμιπθρα τ᾿ ἐρειταὺ ὡμμαπὶ Φοινρξϑέντα 
Φα ἀἰσγαγαγὸ ζαγϑαὶς ᾷε ρὸν ἐσήσε χϑικαξ" 

Ϊ λαος ὦ ἢ δέκασοινα, τὸν ον νεύτητ! μανέντα, 

Γ γρφιλέον πσδοτέρες παῦσον αἰ) κοστάι ης.ἢ 
-ς ΜΑΚΕΔΟΝΙΟΥ σατο. 

Κι ιουυχόμια οϑιμίῳ σεύτυρον σεσοι λα γένω οἰγῳ 
᾿ Α μιπελϑερηὸς αἰήρ αὐϑωτο λζρασρρᾳς. 

Ὑ ᾧ δὲ καρηξαρέοντ δορζεύ, το. »χίοσὸν, ὀπτωρέευ, 

Πῶωτα λέχρις κμεϑυψν πόρτα σεάυεχ λέλυται. 

Κι αἱ Φυσιν εἰφϑύγίοισι τύποις μιμιήσειτο τέχν ἢ, 

Υ λης αὐτιλέγήν μηδὲν αἰασονϑρης 

ΑΤΑΘΙΟΥ͂ φολαοικϑά. 

Β αοτα εὶς βὐριουόμεη σχοττελοδ όμος, ἡ πῦτε ἰζωρων 
Π ολλά τανυχραίρων φέρνα. χδραϊξαρδίη, 

Η μέγα κα χαάζουσα λεοντοζφόνοις δ χὴ γίχαις, 

Π αγνιον ατλήτου ϑηρφς ἔχουσαι καρη, 

Ι λήχοις δ νυσε,τεὺς αἰνδίυσα χορείης, 

Κ ὑαριδιβακγευᾷν μάλλον ἐπειρ» υϑύη. 
Θ ὅκα δὲ σοι ζα δὲ ῥόδα" τἰδαῤῥίψασα ἢ) χιοσῦν, 

. Χ φρᾳ «ἰξισφίγξω γευσοδετί» ἀναταλη. 

Τού εὑστῦ, 
1 φρφυεὶς ἡ Ἀ) Ἴδη ταὶ σέμματα, κοὴ Φ δίϑυρσον 

Ἵ οὔτο ὦ λαίγωτὸ τον, χα ὴ αἰξισφύειο, 

Οἷς αἰέδξυ βα κχένεν ὅτ᾽ ἐς δ᾽ενυσον ἐφοίτα, 

Κι ιασώ τζωὺ ςέρνοις νεξο(ογ᾽ αὐα «ον ϑρν, 
Α (ξοκχϑίη δίψυσε, στρ πα ςείδος νἰωρησεν 

Τ αὗτα τὰ τῷ καλλοις χόσμια, ἢ μιϑρίως. 

ΑΘ. ΒΗΒΊΘΟΝΙ ΤΩΝ, 

χες τ 
ΣΙ ΏΨΘΙΣ δολαοικῦ. 

Λ ἐκΐα μείτζυ μίῴμφοντα, αἱ ωρήκῇῳ σκύπες δδγὴς 

Α γϑετὸ σοι μεζευη σοὶ φίλος οὐνδομώίων, 

ἀά, 111. 



418 ΑΝΘΟΛ. ΔΙΑ. ἘΠΙΓΡ. 

Α ἰδέυϑμος" πολιὴ ὃ ὅλου χρ ῳτέουσαι κοιρζωρου, 

Οὐ (φῷοι «παροτέρης ἔχψιον ἀΓλαΐης. 

ΑΤΑΘΙΟΥ͂ δολαςῖχού. , 

Σ ὁς πόσις ἀϊχίσης, τῷ εἵνεκα, ποδλαχι κύωῤι , 

Τ᾽ σωρὶν ἐς ἰδιαγζωω ἔτφεχες γόνα, 
Ν᾿ εὖ μόλις δδρε μδήρηναν πὸ κροτάφων τείχα κό- 
Θ ἥκε δέσοι προτέρης λείψόμον ἡλικίης. 

Αλλὰ γεα(δυασαι 0)" ἡξητῆροί μεπεῦζον, 

Ἡ χαὶ τίω πολιζωὼ ὡφγεότητα δέχου. 

ἈΠΟΤΕΩΡΤΏΩΏΝ, χε ζὶ 
ΦΙΛΛΑΙΓΓΟΥ͂. 

Δ ραγματα σοι γώρε μικραύλαιχος ὦ Φιλόπυρε ; 
Δ τοὶ (᾿σικλέης δῦκεν δὐραροπονος, 

Ἑ ὑξαχχευ αἱ μιήσεις τὸν γιοῦ «ασόρον.δλλαὶ χαὶ αὖϑις 

Εκ κα λοι μι τομίης αἰμκιξ λὺ φέροι δρέπόρον. 

ΑΤΑΘΙΟΥ οολαςίκού. : 

᾿ξ ἀγκϑν ἰροτρητζως ασιξωλοκα γφοτοικῆα, : 

Κ αὐ τί ζω οοδὲτίω βύρσαν ἐπαωυχενίζωυ, ' 

Κ αἱ βούπληκζον ἀχαιναν,ἐγετλήενταὶ τε οϑμαφον 

ἃ ποῖ καλλιυϑοης αὔθετο γφοπόνος, 
Τ᾿ μήξας θῥαρότου ῥάχιν ὀργαΐδος. εἰ ογ᾽ δηχινθυσής Ὁ 

Τὸν σαΐχωυ κϑμεέσουι, οὶ δρεττλ μευ χομίσω. 

ΠΤ ΠΥ 

Γλδυκοπόταις σοιτύροϑισι ἢ ἰμιπελοφύτορα βακχῷ 

Η ρωναΐξ, πυδῴτης δράγματα φυταλιῇς, 

Ὑ οιοσῶν οἰνοπτεδτυνποίοσοις ἱερώσειτο ) ζ;4δὲ 

Ε μιπλύήσας οἶνον) χοξϑῃοχύτοιο καιδὸες, 

Ων ἡμεῖς απείσοιντες ὅσον λεμκες οἴγοστι βακχῷ 

Κ αἱ (ῳτύροις, (ῳτύρων πλείογα πιόμεθου. ᾿ 

Αδυλον. 

Ο ξέσι"λουχνλένται δέμας κεΐδοισιν ἐχῖνον. 

Ρ αρ»λόγον, [λυκεραΐν σίντοροι )ηλοπέδων, 
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Σ φαιρηδὸν και φυλῇ σιν Ὠχίξοχάοντα δοχεύσεως 

Κ ὠμφύλος, δ ρϑμίῳ ων αὐεχρέμαισεν. 
Αδέασοτον. 

Κωμαυλος τὸν ἐχῖνον ἰδὼν δὶ νῶτα φέροντα 
Ρ ὥγας,οὐπτέκφνεν τῷ Ἐχὲ ϑνλοπεδω": 

Α ὑγνας σγ αὐέϑηχε φιλακρήτῳ δίϑνυσῳ 

Τὺ νὶ δπούου δῶρα λεζίωδρνον. 
ΒΑΚΧΥΛΙΔΟΥ͂. 

Ε ὕδνιμος τὸν γηὸν ἐπ᾽ αἰγροότονσγ᾽ αὐέϑνκε 
Τ' ᾧ πλύτων αὐέμων πιοτάτῳ ζεφυρῳ. 

Ε ὑξαρϑϑω  Ω οἱ ἤλϑε βουδϑύος, φρᾳ ζοίχιςα 

Λ ικ μεσ πεπόνωγ καρπὸν εἰπ᾿ ἀςα χύων. 

ΑΓΑΘΙΟΥ͂ ορλαςιχοῦ. 

Ἑ ἴδον ἐγὼ τὸν πἰῶκα κα ϑένϑυον ἐγίες ὀπώρης 
ΒΒ ακχιαδὸς, πουλεωὼ βότριω αἰμερούνϑρον, 

Α χρϑνόμῳ δ), αἰγρόυσαι, καὶ ἐδρακεν" αἰ ωροϊδὺς δὲ 
Ἑ Κέφαλον πλήξας ἐϊεκύλιοσε λίθω. 

Ἑ ἴπε δὲ χαὶ χαίρων ὁ γοωπίνος, ὦ τάχα βαάκ χῷ 

ΔΛ οἰξῆς χαὴ ϑυέων μικτὸν ἔδωκα, γέρας. 

Τούδάυτν. 

Α ἀσυρᾳ. παν λοφιῆτα ζαδὲ ςρατονιχος ροξβας 

Αντ᾽ θϑεργεσίης αὔϑετο σοι τευϑρυ. 

Β ὄσκε εῖ; ἔφη χαίρων τα σαι ποίμνια, χεὴ σέο γωρζευ 

Δ ἔρχεο τἰωὺ χαλκῷ μηκέτὶ τεμνγονϑιίω. 

Αἰἴσιον ϑορησᾳς Ὁ ἐπαώύλιον, εὐνθαδὲ ὙΡ σοι 

Η χὼ τερποιυϑρὴ χαὶ γαμον ἐχτελέσῃ. 

ΦΙΛΊΠΓΟΥ.- 

Σ πϑρμοφορον πήρζευ ὠμαρϑέα,κὠ λεσίξωλον 

Σ Φυρίωυ, χαὴ γαμυψαὶ πυρολόγρες δρεπόμας, 

Καὶ τειξολους ὀξᾷς ἀχυοότοίξας ἱφοίξοόζω τε 
Σ ὐγυροῖς Ἔῤρότζοις, αὶ Φιλογαίον ἐεῶιν, 

Κ ἐντραὶ τ᾿ ὁπιαϑονυγη,ὼ βούςροφα δεσμμαὶ τενόντων, 
Καὶ τεϑακας ξυλίνας χείροις δραρφπονυ,, 
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Γ ῆα πεπηρωϑεὶς λεσίξενος αὐἴλαικι πολλῖῖ 
Ε κρέμουσεν δυοι τῇ. κα χυοςεφαζῳ. 

ΛΕΩΝΙΔΟΥ. 

Α γεοϑνομῳΐζᾳδὲ πανὶ χοὴ δα φῆφι λυαίῳ 

Γ' ρέσξες καὶ νύμφωης Ἔχαὶ ἔϑηκε βίτοων" 
Τ' ανὶ υϑὺ, ξἐρτίτοκον χίμῶρον σωμποίςορα μΐδος, 

Κιοσού δὲ βρθμίῳ κλῶνα πολυπλιανέος" 

Νυμφώς δὲ, σκιξρῦς δ) ποίκιδον αἴϑος ὀπώρης, 

Φύλλα τε πετόϊα νϑῥων αἱματόεντα ῥόδων. 

Α νθ᾽ ὧν θῦυδρον νύμφα) τόδε δῶμα, γέροντος 

Α ὑξετε,παν, λοι γρόν [βαΐκ, γε, πολυςείφυλον. 

ΣΑΒΙΝΟΥ͂. ι 

Πανὶ βίτων χίμαρον, γυμφεὴς ῥύδει, ϑύρσαι λύαμῳ, 

Τ᾿ δλοσῦν κι πο’ δὐπεταλοις δῶρον ἔϑηκε Φόξαις. 

Δ αἰμμονες Δλλαὶ δέχοιοϑε χεησριϑμοι. αὐξετε σ᾽ αἰεὶ, 
Π αν αἴγλη νυμιφᾶι, πίδακαι βακιχε,γόρος. 

ΤΈΤΟΥΛΙΚΟΥ͂. 

Λ αζεολιμήεοσα κυδηολας ὑμνοπόλθιο 

ΑἾΨα τάδε κριφτοῦ ϑῶδῳᾳ λεωνίδεω, 
ΠῚ ἐνταδὰ Ὁ ςαφυλὴς ϑθρώγεα, χαὶ μϑηινδὲς 

ΠῚ ρωϊον 4 φύλλων σῦκον Ἔἰπ᾽ αἰκρέμόνων, 

Κυὶ ζτίω εἰπέτηλον ἑλινηκῆφραν ἤζαιζω, 

Καὶ ψαικῶν ὀλίγων δράγμα πενιγρἀλέον, 
Κ αὶ σα να «αονϑδἕτιν αἰεὶ ϑυέεοσιν ὀπηδὰὸν, 

Τ᾽ ἧς χύλιχος βωμὼ ποθ υϑμικευθομϑύζω. 

Εἰ σγη ὡς μευ βαρυγίον αἰπώτοιο γϑσον, ἐλοῥοσείς 

Κι αἱ πενίζευ, δώσω πιάγέον χί ρον. 

ΚΟΡΝΒΛΙΟΥ ΛΟΓΓΙΝΟΥ͂. 
Εκ πενίης(ὡς οἷαϑα) αἰκραι φνέος, λα διχα)ης, 

Κύφρις φῶτα δέχου δῶρα. λεωνίδεῶ, 
Γ' ορφυρέζω ζω τίωυ ἐχιφυλλίδω, τω θ᾽ “ηίπαςὸν 
Δ ρύπετα καὶ «[αιςῶν πίω νομίμιζωυ θυσίῃν, 

Σ πονδζω τἰω ἀσαλδυοον αἰφύλισοι, τὰ μδιι» ου ᾿ 
Σύκα, συ σ᾽ ὡς γάσι, ῥυεο χαὴ πενίης" ΐ 

Ὁ 

ὴ 
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Κ αἱ τῦτε βουϑυτεοντοὶ μ᾽ ἐσόψεωι. διλλαὰ σὺ δοὲμον 

Σ πάδοις αὐτίλοί ἐν τίω! στ᾿ ἐμεῦ χάριτα. 

Αδδαιουμακέδονος. 
Α ὄλχακι ὶ γήρα πετοιμμένον ἐργαιτίνζευ (βοιῶ 

Ἑ λκῶων, οὐ φονίζωυ ἤγαγε πσδὸς κοπίδα, 

Α ἰδεοϑεὶς ἔργων" ὁ δὲ που βαϑεν οὶ ποίη 

Μ υκηθμοῖς Ὄγότου πέρπετ᾽ ἐλϑυϑεοίη. 

ἌΠΟ ΠΤ ΎῪ Ν ΑΙ ΚΟΩΝ, 

κῶν πὸ 
ΠΛΑΤΩΝΟΣ. 

Η (ζαρὸν ἡ άσεισα καθ᾽ ᾿νμίδὸς, ὁ τὸν ἐρώντων 
Ε σχμὸν οὐγὶ «οοϑύροις λαὶς ἔχουσαι νέων, 

ΤΥ παφίη Ὁ κατοπηρον. ἐπεὶ ζοίη »ϑιὺ ὁεῷοϑαι 

Ο ὑκ ἐθῴλω"οἵη σὴ; Κῶ πάρος, οὐ δέρμα (51. 

ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ͂ πὸ αἰ πο ῤχων αἰγύπηίου, 

Εἰς τίω αὐτίω. 
Δ αὶς ἀμαλδυωυϑεῖσα, φόνῳ αἰδοιακλλέα μορφίω, 

Γ ρα λέξω «υγέᾳ εἰδτυξίζωυ ῥυτίδων. 

Ενγϑὼ πικρὸν ἔλε ἴων εἐἰπεχθηροισα κατοτήρου, 

Αγϑετο δεασοί»» τῆς πάρος ἀϊλαΐης. 
Αλάσυ μοι κυϑέρφα δέχου γεότητος ἐ ταῦθ 9) 
Δ ἰσχϑν͵, ἐπτεὶ μορφὴ σή γρόνον οὐ δο μέ, 

Το αὐτῷ εἰς Ὁ αὐὖζ΄. 

Κι αλλος »ϑὺ κυϑερέα, ϑριζεα πολλὰ μαρα)ν ; 

Ο “ξόγος ἑρπύζων σὴν βασίλφα χάριν. 

Δ ὠἴφου γ᾽ ὑμετέρϑιο αρηδοιτῆα μϑρου με χυδειρη 

ΓΑ ἔχνυσο χαὶ δώρφυ “πότνια εἷπυοίωυ. 

ΛΟΥΚιΆ νοῦ Εἰς δ, 

Ἑλλάδα γικήσασαν ὑπέρί ιον αασίδαι μυδῶν, 

Λ αἷς ϑῦκεν ἐῷ καίλλεὶ ληϊδιζωυ. 
Μοιώίῳ εἰγικήδη “πὸ γήρ αἱ, χαὶ τὸν ἔλε Κων δ 

Α νϑετὸ σοι παφίη τὸν νεότητὶ φίλον. 
Ης “ὃ ἰδεῖν κυγέᾳ πολιῆς πϑρόγηϑεα μορφφ ζω, Γ᾿ 

Τ ὕςδὲ σζώυε πϑαρᾳ χαὶ σκιόεντα τῦτον. 



422 ΑΝΘΟΛ. ΔΙΑΦ. ΕΠΊΓΡ. 

ΑΝ ΤΙΠΑΤΡΟΥ͂ σιδωνίου. ἢ 
Κ' ερχίδοω τίου φιλᾳοιδὸν αἱ ϑζεσανν δέτ βιῆὼ 

Α νϑεμα, λιμκηρῆς τ αϑυον ἐ ἐργασίην. 
Ε ἶπε δε χαῖρε καὶ, τ τίρι Ὁ ἔγχε. ΧΡ ἐγὼ ὁ ὃ, 

Τε το εἰς ἐτέων ἐρχοιδύη δεκάϑας. 

Αρνεῦιψφῃ ταὶ τε ὁ δῶρα: τὰ σἹ ἔμιπαλι,κύωριδὸς ἔρίων 

Δ πῆομαὶ ὦ «ὡρὴς "ὃ χρᾷοσον ὅρα Ὁ ϑεέλῳ, 

Αδεασυτον Εἰς Ὁ αὖ. 

Κ ερχίδὼ πίω φιλϑερηον οἰϑέωα)η )έτο βιῆὼ 

Α νϑεμα,λιμκηρὴς Ἔζομϑμον ἐργασίης, 

Π᾿ αὐτας Σποςύξασα γωυὴ πότε ἴοις “» ἐοίθθοις 

Μ ἀθοις, καὶ φυγοας Φεοντίδαις ἱοπόων, 

Εἶπε σ᾽ οἰϑάεσαιν, Τὴν κοωριδὸς ἄψομφι ἐργών, 

Ἵ δὺ παριμϑδὺς χτ' σζ ψῆφον εγείκα νϑμη. 

ΠΑΥ ΛΟΥ σιλεντίοιρίου, 

Σ οἱ τὰ λιποςεφαγων δζᾳτίλματα μιυθία φύλων, 

Σ' οἱ τοὶ γοοστλιηκΊου πλαςαὶ κύπελλα μέϑης, 

Β ἐςξρυγα σοὶ τοὶ μιύροισι δεδοόῦ μϑύα,τῆδε χογίῃ 

Σ κῦλᾳ πολοδλήτου χεῖ ταὶ ΠΕ 

Σ οἱ ταδὲ λαὶς αππῆοτε “πῆρα Φ6᾿ ὅροις γ)ὁ ὁ δλος 

Τ᾿ οἵςδε σείων οἰκρήθα πολλάκι πειννυ γίσεια, 

Ο ὑκ ἔπος »οὐ χαρὰς ἐοσρ ὑπούχεσιν, οὐ μδηχοῆς 

Ε λπίιδὸς ΤΩΝ μδβθεέ ἐπεασάσοιτο" 

(Φ εὐ φόθ)γωοτακής ὃ ἢ λιπωνζα δὲ σύμιολδι, κώμων, 

Μέμφεται ἀφρέτδ]ῳ καλλεὶ ϑηλυτερανν. 

Αδέασοτον.. 

Ἡ ζαρὶν αὐὔχῆσαισει πολυγούσοις ἐπ᾽ ἐροιςοῆς, 

Η νέμεσιν δνζεὼ οὐχὶ κύσει σοι γιὸν, 

Μ ίαϑια γεῶ «ποϑίοις πενῃ ξοῖς πυνίσμα κρδ4. 

Ο Μεγ᾽ ἀϑώσα)κοωριν ἐληϊσοιτο, 

ΝΊΚΑΡΧΟΥ. 

Η δφρὶν εἰ ϑέζωαιης «ἑπσὸ χερχίσι ταὶ τοὶ καθ᾽ ἱξῶν 

Ν ἡματα γικϑυρέτη πολλα μιτωσα νϑμη, 



ἴω ἢ ἃ ἐδ 

ΒΙΉΒιΛ. ἘΚ ΟΜ οι 
Κὶ ὑπριδὲ τὸν ὐΐδδαϑών τε, τοὶ γτηνία,, χαὴ ταὶ στε ἰδίοις 

Α ρυϑυ᾽, ἐπὶ παδοδόμου πόρτα πὺρῆς ἔλετο, 

Ε ῥῥετε (φωνησαισα) κακϑὺ λιμοὶ γευυο κϑϊο 
Εργα,νέων πύκειν αὐγ)ος Ἐχιξαμδνα. 

Ἑ ἵλετο ὃ φεφαϑοις χαὶ γτηκ δου, μ᾽ κωμὼν 

Η πῶς τερπνὸν ἔχᾳν ον ϑαλίαις (βίοτον. 

Εἶπε δὲ πϑυτὸς σοι δεκαί τέων Ἔσο λήμματος οἴσω 

Κ ύαγὶ "σὺ σγ ἐργασίζωυ χαὶ λοΐδε χαὶ μεταδὸς, 

ΑΡΧΙΟΥ. 

Α ἱ τοιοσαὶ, (ὡ τύρη. τε χαὶ ἡφακλιφα, καὶ θύφρω, 

Θ υγατέρες ξούχυ τὴ μδηίτης, μὰ ΕΝ 

Α μϑι, ̓Φχοαχνοήοιο αὐτου πολυδινεα λατεω 

Α πακῖον δολιχᾶς Οὐκ ἀτερ αἰ λακοίτας: 
Α δθλ να νη δε ϑμμα. χερχίδοι πύπίων, 

Εὔθροον" ὦ τειτάτα σγ, εἰξρ αρῆ τάλοθϑν, 

οἷς ἔραν χερνῆτα βίον ϑδάνα νὼ αἰϑανα 

Π ὀτνια, ζὐθ᾽ αἱ σαὶ Θ᾽ ϑεσαν ἐργατιδες. 

ΑΤΑΘΘΙΟΥ, λϑλαιεικοό. 

Τὶ ἢ παφίη ςεφαύοις, τῇ παλλαϑὲ τέκε σχοκαρῶδω, 

Ἁ ρτέρεϑι ζώζω αὐλατο καλλιρόῃ. 

Εῦ υρέτο “ὦ μγηαῦξαι πτν ἤϑελε,χαὶ λαχεν γξἕω 

Σ ὠφρονα, καὶ τεχέων Ἔγοσεν ἔτἰκς μος. 
ὮΧῖν ΧΑ Δ: 

Α ντὴ βοὸς γρυσέου τ᾽ αὐαϑυματος ἰσιδὲ ζρεζδὲ 
Θ ἡἥκατο ζες λιπαροις παρμιφίλις πλοκώμοις͵ 

Η δὲ ϑκος Ουτοις γανυταὶ σηλέον ἡπῦρ Ἐἰπέλλλῶν 
Χ ρυσῶ, τὸν λὺ δὸς κροῖσος ἔπεμπε ϑεῷ. 

Τού αὐτὸ Εἰς Ὁ αὐ, 

Ὡ ξυρὸν οὐ φοίνιον, ξυρὸν δ)λζον,ᾧ πλοκα δας 

Κ ρα ϑύη πλεκΊας αὐϑετο παμφίλιον, 
Ὁ ὑσέ τὶς αὐ ,ϑοσίπων χαλκεύσοιηο᾽ παρ ὃ καμώῳ 

ΕἸ Φαΐςου “γρυσέζωυ στρύραν εἰφρα κϑέη 3 

Η λιπαροχρήδε μψος( ἵν᾽ εἰπτωνϑυ καϑ' ὀμιηθον). 
Χ ερσί σε τῶς ἰδίαις ἐϊξεπογησεχάφας.. 
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ἈΝΤΙΡΑΤΡΟΥ σιδωνίου. 

Κερκίδα τὸρ ὀρεϑρινᾷ γελιδόγων ἅμα. φωνεῖ 
Μ ἥπονϑύαν ἱτῶν παλλάδὸς ἀἰλκυώα, 

Τὸ τε καρηδαρέοντα πολυῤῥοίδητον ἀτφακῖον, 
Κ λαρά, φρεααξ θὐδρομον Ὥζαπεδὸνας, 

Καὶ πηνας,ὶ τ πον δὲ Φιλνιλούκσιτον καλαϑέχον, 

Σ ταΐμονος οἰσκητῷ χαὶ ἴολυστας Φύλακοι, ἡ 

Π αἧς ἀγαϑον τελέσιλλα δ[ κλέος, Φιλϑέροῦς, 

Ε ἰροχόμων κούρᾳι ϑηκαιτὸ δεκασυτιδὶ. 

᾿ς Το αὐτῷ, 

Π ἀλλα δὶ τὰ τοιοσαὶ ̓ λισαν ἄλικεε ἶσον αἶγα 

Ἴ εὖξαι λετδ]λγέον φῇ ὍΠΩΣ ̓Ἐχιςαίνϑναι. Ἐ 

Δμκῷ μϑὸ ταλαείτιον ὀὐπλοχον' Ἔὐρσινία, δὲ, 

Ε ργατην δ κλώςου γημαιτος ἡ λοικουτθμ᾽ 

Κὶ ερκίδοι σ᾽ δ ποίητον αἰηδῶγα τον εὖ» ἄς 

Β ἀκ χὺ ο Αἱ δὐχρίοϑες εἱ ἢ διέκρινε μείπες. 

7 ὡΦ "ὸ δῖγα πϑρτὸς ὀνείδεος εἴ λεθ᾽ ἑκοίςφη, 

53 ἀνς, τὸν ΗΝ Ὄρνυμϑμα βίοτον. 

ΦΙΛΙΠΤΓΟΥ͂. 

Κι ερκίδαις ὀριϑρολάλϑισι λέλιδῦσιν εἰκελοφώ)ους, 
ΠῚ ἀλλαδὸς ἱ αὐροὼ λφομίτοις καμαχᾷξ, ὦ 

Κ΄ αἱ κἸένα κοσμκοχόμιζωυ, ἢ δαικτο λότριπηον ἀ δα κῆον 

Σ Φονδυλοδινύτο γήμα τ! γγῆδιϑυον, 

Κ α΄ λαρον οαίνοισιν ὑφασμένον ἦν ποτ᾿ ὀδόντων 

Ε πλήρουζολυπη πᾶσα καϑαιροϑῥη, ΄ 
ΣΝ Φιλέφιδε χϑρὴ παλλεμτίας ἡ βαϑυγῆρως 

Α ἰστγνόη πενίης δῶρον αὐεκρέμασεν. “ἡ 

ΛΕΘΝΙΔΟΥ. 

Τῆς πεζης τὰ μδϑῃ ἄχρατα. δοξια μεχρι παλαιφῆς, " 
Ἰὰς αἱ ασιϑοι μῆς οὐ λης ἐβίἢιο εἰργασὰπο; δι 

Ὁ ἁτεραι δ᾽ αὐτίανιδᾷ πο 9σηρβιῦσε. τὺ δὲ μέζα 

Μααν δρὸν, καὶ ΤὰΣ πολ σενίχας, βιτίη. ἢ 
Κ οἱ βῆ καλλίςῃ φῇος Φρτεμῖ,τθτο Θ ἤπ μία : ἷ 

Π ρος ψυχῆς θείης τοῦ πιϑιπογητον ἔθλν. ἶ 
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ΑΝΤΙΡΑΤΡΟΥ. ς 

Α ρτειῖ, (οὶ (ὐτὸμ δ᾽ πόδϑενε, πότνα γειυαικϑίο, 

Τ αἱ μίαν αἱ πιοιοσαὶ πέζαν ὑφυναίμεϑα. 

Κα! βιτίη »ϑρ δὲ χοροιϑοι λέας καίμε χεῦδος, 

Λ οξα τε μϑιαϊδρου βᾷ, ϑρα πολυσλατέος: 

Ξ, ανϑεὺ σ᾽ αὐτίαν4οξὶ τὸν αἰχόνι μήσατο χίσχτον : 

Π δὸς λαια ποταμοί χεκλιυϑον λάφρνι. 

Τὸν δένυ δεϊξιπεραῖν νασμαΐν πέλας ἰσυπα᾿ λαϊοον 
Τ᾿ οὔτον ἔχὲ ασίϑοι μοῦ βίον ζόυσατο: 

Ἡ ΔΥΔΛΟΥ: 

Α μέσφα,τοθ᾽ αἱ λουργέὲς αἰῤόυμα ζοὶ τελακῶγες 

Γ’ ἐπδοι, χαὶ ληραΐν οἱ λιεύστοι καὶ λα μοι 

ΓΤ αὐθ᾽ ἁμω. νιχϑνόη στώωεπτέκιππεν. ζω "ὃ ἐρώτων 

Κ αἱ χαρίτων ἡ ποὺς ἀμίξοϑσιον τι ϑοΐλος, 

Τ᾽ οιγαίργτῳ κρίναντὶ τοὶ κουλλιςεῖα. τριὐ πῶ 
Νεξριδὼ χαὶ γεξυσεξωυ τίω! γ᾽ ἔθετο πυδϑχίζωυ. 

ἘΦ ΚΟ ΟΣΩΝ, ἡ χὲν ὃς 
ΑΤΑΘΤΟΥ φρλϑιοιχού.. 

Δαφνιακϑν βίξ λων αἰγαθίου εὐνεας εἰμι ᾿ 

Αλλά μ᾽ ὁ τεκ)ηήνας αὐλετὸ (ἐπαφίη. 

Ου Νὴ “πιο (δέοσι τόσον μέλω ὕοσον ἔρωτί, 

Ογια ζοασωτίων αἰμιφιέπουσοι πόθων. 
Α ἰτεῖ σγ᾽ αἰτὶ πόνων να οἱ οἱ] ὁ σεῖο χε νείη - 

Η τίνα μὴ φιλέφν," Ὡχὺ στειθυνϑόζω. 

Τοῦ ἀὐίῃ. 

Αἰ γϑετό σοι χορευύζευ χαὴ νεξειϑὰς κα μέτερος παΐ 

ἙΕ ὀϊεικαλλείψας σὺν χορὸν ὧκ, παφίης. 

ἜἜΚΡΡΑ ομον καακνβ ΜΠΗΕ 
Ι λαϑι τῷ ζιωυζωὼ αἰμιφιέποντί πέχνζω. 

ΑΝ ΤΙΦΑΝΟΥ͂Σ. 

Α ὑτή σοι κυθέρφα τὸν ἱμκερϑεντ᾽ Ἔσο μαςῶν.. 

[γὼ λουσα νϑύη κεφὸν ἔδωκεν ἔχφν; .͵ 
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Ωςς αὐ ϑελξινέοισιν ἀεὶ φίλῷ9 ισι δαμοίζης 

Α νέρφις. ἐγρύσω οἢ εἰς ἐμὲ πᾶσι μόνον. 
Αδυλον. 

Φ Σ τὸν «ὐ]εοφεντα, τὸν δυτέχνητον ἔρωτα, 

Μιαϑῦνι χῦρ' τέκνων αὐϑετο )εασιασι. 

Κι ύωριδὸς ἡ τέχνη" ζηλούνϑρον, Οζα Ὀχιμεμιφὲς 

Δ ὥρϑν ἐς ἀμφοτέροις γ᾽ ἔωρεπε ψμιοϑὺς ἔρως. 

Δ οιῆς ον τέχρηφ αἰνέω βεοτὸν,ὅςγεχοὶ ὁδοῖς 

Δ οἱς, θεὸν εἶν αὐλά Ἴχνοις εἶ; εἶχε τελάστερον. 

ΕΥ̓ ΧΟΊΝΗ χῷ κα 
ΦΓΛΙΠΠΟΥ. 

Ζ ζωὸς χαὶ ληῖοις ϑηρφσχόπτε ὕζοτι χϑύρη 

Α ρτερκέρ, ἢ Θοι λοίμοις ζους ὁ ὀρέων ἔλαχες, 

Ν οὔσον τίου κυ γοίω αὐγημερὸν ὧν» βασιλῆος, 
Ε ὥλοτατου πέμψαι ἀπ ἀἄπρις αὐτρθοῤέων. 

ἋΣ οἱ ἊΣ Ἀρ βωμὸν »οὐπ μὸν τἀθνη Φίλιστίσος 

Ρ ἐξ καλλιϑύτων ῦφον ὀρφονομὸν. 

ΔΙΟΔΩΡΟΥς: 

Η τε(ἃ μου μεδέουσει χαὶ ἣ λαῖχες ἰμξ οᾷσον ἡ, 

Δ ἐξο )υεθλιδίοις πότνα ϑυηπολίαξ. 

Μ ὅσων ἱεε οἱ ζωῦτα,τά σοι πολὺ φίλτατα πϑύτων 

1 σμμεν ὅσοι μιοικιαίρων ϑεσχκὸν δ ηςα μεθα. 
Ε ὕχετ᾽ Ἐχιασώδων ἴα δὲ μαξιμῶς ἡ σγ᾽ ἐπενόυσεν 

Ε μι πεϑου μοιρφίων σ᾽ Οὲκ ἐμέγηρε λίνα. 
ἊΝ ὙΠ ΠῚ Κα ὥρΟΣ.. 

Λαμπαδα κηροχίτωνα,κρόγου τυφύρεα. λύχνον, 
Σ χοίνῳ καὶ λεπῆὴ στριίϊγόνϑμον παπύρῳ, 

Αντίπαϊϑος πείσων! φέρᾳ γϑας. ζῶ δὲ μ᾽ α)αί 
Ε ὑξυται, λαμ ψώ φέγίος αἰκϑυσόθεον. 

ΘΗΡΩΝ, χε αἴ 
ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ. 

Ε κ᾿ ποτέ τίς φϑικῆοϊο ϑεὴς σεσοδηυϑιος οἴφρῳ, 

Ρ ομίξητοις δόγίων λυοσομὸμῆς πλοκαίμοις, 
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Θ ηλυχίτων͵ οἰσκητος ἐὐασείφοισι τορύμεξοιν, 

Α ἐρῶν τε φρεπῆων ἃ ἄμματι χεχρυφάλων," 
ΟἼδδις αὐήρ,κοιλῶτειν ὁρφαιδὼ δύσατο πίτρξω, 

Ζ ζωὸς ἐλαᾳφρηϑεὶς γμοπαγεῖ νιφαΐδι. 

Τῷ δέ κα ϑξ βίγηπος ἐπερορεζ ζαυεοφόνος δὴ, 

Ἐς τὸν ἐὸν πξλμωλῶν φωλεὸν ἑασέσιος. 

Α εϑρησας σ᾽ ἐς Φῶτα, χαὴ δι τρύτοισιν αὖτ μὸ 

Μυκίῆρσι βροτέας (ψκὸς ἐρυοσαδιος, 

Ε σα »ϑὺ βεκαροῖσιν ἐπτ᾽ ἴχνεσιν"ὅμμια “ ἑλίξας, 
Β τ τ σφεδϑυαν ὀξραμον ὁ ἐκ γενύων. 

Α μφὶ δὲ οἱ σμιαραγ4 νδὲ εἰναυ λιφήδλον αὐτου, 
Α χφογ ὑλαάς αἰχινεφὴς σχϑπτελός. 

Α ὑτὰρ ὃ αι μι σεις φϑύγίον [δαρεω, εὖ ἕω, ἅπόομυτα 

Εν σέρνοις Ἴ αγη θυμὸν ἀξιμημόρον 

Α λλέμπας ἐδιυχον στὸ φορί; ΓΧ ὀλολυγδμ 

Η κεν, ἐδίνησεν ογ᾽ δὺ ςροφαλιγία κόμὸμ'" 

Χ φ4ᾳρὶογ᾽ αἰαοομὸ μέγα τυμιπόρον͵ ἐστλαταΐγησεν, 

Δ νωτὸν ῥείας ὁσλον ὀλυμκιπιαδὸς, 

ἽΡ ζωαξ ἐπϑλωο ον. οἰγϑεα, ὃ τῦτε βύρσης 

Τ αὐρείου χενεξὸν δοῦπον ἔδῳσε λέων" 

Εκ δὲ φυγάν ὠρουσεν. ἰογ᾽ ὡς ἐδίδωξεν ααΐτα, 

Γ΄ αἰσοφος ἐϊξϑυρήν ἔχλεσιν ἀἴδτω. 

Εἰς Ὁ αὐζ΄. 

Π᾿ υρσῦ τῷτο λέοντος αἰστεφ λοιώσοιτο δέρμα. 

Σ ὥσος,ὁ ὁ βουπαλίων δουρὶ ἈΠΑΡΩΝΝ 

Αρτὶ καταρίχοντα τὸ τον 

Ο ὑσγ ἵχετ' ̓ κ μαλδρας εἷς Ἐχὶ ξυλόχοις. 

Μοοείου ογ᾽ ἰπέτίσεν ὁ  δνρ αἰθ᾽ ἀίματος αἶμα, 
Β ληϑείς ̓ ἀδϑεινα! γ᾽ εἶχε βοοκτασίαν. 

χα ΤΟΥὶ 

Π πὸ πατὴρ ἀλκῶν ὀλοῷ σφι[ηϑέντα δδαχοντί 

Α ϑρήσαις, δὲ δὴ πέξονίκα μιψελεοί. 

Θ΄ οϑς σ᾽ οἕκ. ἀφαμδτε οἱ. «ὅμιατος γὸ ὁ ὀϊςὸς 

Η Ἰξεν,τυτϑού βὰν ἱμαῦρδςε βρέφοις. 
 ι 



ΠΝ ΉΥ 

4“: ΑΝΘΟΛΙΔΙΑΦΟΕΠΊΓΡ. 
- αὐσαίυϑυος ὃ) Ὁ, φόνοιο, πο μοὶ δρυὴ τῆδὲ Φοιρέτεζευ 

Σ ἥμα. χαὶ δὺ τυχίης ϑῦκε χοὺὴ βὐσοχίης. 

ΓΣΟΨΗ ΦΆ γον 
ΑΔΈΘΝΙ - ΟΥ ΣΑΣ ΚΩΣΣ πόρτα. 

Θ υἱὲ σοι τύδὲ γράμμα “ἡνεθλιακοῦσιν εὐ ὥραις, 

Κ αἰσεϊβ,νφλαιν μοῦσα λεωγίδεῶ. 

Κ' αλλιόπης οὺ αἱ ἀκαπνον ἀεὶ ϑύος' εἰς δὲ γέωτα, 

Ην ἐθέλῃς, σέ τῶϑε αὐἰξιοσστεροι. 

Αλλο. 

Τάοδε λεωνίδεῶ 2ειλερίεο παλι δέρχεο μοῦσαν 

Δ ἰσῖν, δ) λικῖε πα γϑίον δὐεπίης. 

Ε ςαὶ σὴ ὧῷ  κρονίοις εἴγκῷ τὐξ καλὲς ἄϑυρμα 

Τ οὔτο καὶ «ἦν δείπγοις ἢ οὐ μουσοποῦοις. 

Αλλο. 

Ο ἰδϑυπύδης κοίσις Ζεῦ, χαὶ τὰ ὑξῆς ζήτει ἐν τῷ ογΐκε- 
φαλαίῳ: ὦν ᾧ τα αὐπορέφοντα 681. 

Ἄλλο. 

ΠΕ ἐμματα: τίς λιπόωντα, τίς κὶ; τῷ" αὔολιπύρθῳ 

Βότεις ἴἰς δὲ ῥόδων ὃ οὐχεν ἐ ἐμοὶ κύλυχας: ὃν 

Νυύμφως τα Φέρϑι τῆς" αὐαιμμοίκποις δὲ θυηλος 

Οὐ δέχομιφῃ βωμοῖς ὁ «ϑρασυμιτὶς ἴρης.. 
Αλλο.. 

Αλλος τὸ σα λίκων,ὁ σἹ Ἔστ᾽ ἠέρος, ος “ἢ πὸ πόντου. 

Ἑ ὄπϑολι Οἱ πέμπει δῶρα: “νεθλίδψμ" 

Α λλ᾿ ἐμέθεν δέξαι μουσῶν σἤχον, δετὶς ἐσοι εἰ 

Μ ἕμνγοι χαὴ φιλίης σήμιαι χαὶ δ᾽ μιαιϑίης. 

Αλλο. 

Δ υκῖιον ἰοδύχην χαὶ κα μτεύλον τες “ὐζον 

, 

Ν ἴχις ὁ Ἀαμαρλαν ποὺς αὐέϑηχε λίξις. 

Ϊ οἷς ; γὸ πλήθοναι ἐεὶ λαοῤνέοσι Φαρέτξνς, 

Δ ορνιοἶσι χα] ἡ βγίας ὀϊεκένωσ᾽ ἐλοίφοις.. 

Αλλὸ. 

Εἷ; ππς5: ἕνα ψήφοισιν ἰσοέζετωι. ὁ δὺο δοιοῖς. 

οὐ γὸ ἔπ φέργω τίω δολιχογραφίζωυ.. ᾿ 



ΠΕ ΚΟΙΟ Ν. 422 
Αλλο. 

Ὑ τὴν διτοίτην λσφάτων αἱ απ ἐμεύ πάλι δὐδωωα βί 

Κ αὐσαιρ, ἰσμξίθμου σύμεξολον δ)επίης, (θλον 

Ν φλος όπως κα τέούδε δι᾿ θδαδὸς ἰϑυνοσαν 
ΤΥ Αϑονιη πέμψῃ δῶρον ἀοιδότατον. 

“Αλλος 

Α λλος ἅ " χρύραλλον, ὁ συ δδγυρον,ὃς δὲ Ὅπαζοις, 
ἕς ἔμ ισι, πλϑτου δῶρᾳ δνεθλίνᾳ: 

Ἀλ᾿ ἰσγ᾽ αγοασταινη δύο δίοιγα (ἀοιοῖον ἰσωσαις, 
ἀλλ... δώροις ἃ ὁ φϑύνος ὁ ὁ δὰ μοίσᾳ. 

ΚΆΡΡΕ ΙΝ ΘΙ ΧΟ ἘᾺΝ- 

μιέξρι,κτ' αὐαποδισμόν. 

χὸ "γ 
Α θλήσας ἤδη πόλῳ πηδυσοις ἤλϑε. 
Α μήσας Ὄρδζο ὀροφφηφόρον ἤδρασαι σῆμα. 

Α λύξας ὡρζωυ ζκόεμω νϑέδευ͵, ἤρωσαι ξυλα. 

Εἰς δίομμήδοες ζάφον. 

Η " μοι δῖος ορα πηγὴ «ρα σοὶ δΙομήδε. 
Ν οσῶ σὺ ὃς εἶ ἴὰ μα ἰησοὺ, σῶσον. 

Ν ᾧ ἐλατα, μὴ ΤΕΣΥΡΕΨΕ, ἀ τη, νοήματα λέων. 

Τερᾷ σα ΒΡ χείλη γλιε γδρα πᾶσα ῥᾷ. 

Ν ὑψων αἰοικήμιαιται, μὴ μόναν ὄψιν. 

Νὸ ὁμμὸν ὁ χοιγὸς ἔχε σὺν οἰκονόμον. 

Σ οφὸς ἔγωγε πδὲ ἃ ὧν αἴω,γαρα ὅ' αἴω: "γ)ιαΐ πὶ 

Κατω, λέγων αἱ αὖ ὦ ταροιχὼν αἴω ἦδυ ἐ ἔγωγε (φόές. 

ΑΙ  Ος Ἐ Ὁ ῬΡΟΝ, 

ῷ ἂς 
ΝΣ καύπῆφραν χήποιο Φιλυδρήλοιο δίκελλαν, 

Κα δρεπθρίωυ καυλαΐν ἀσκυλον ἐκ]ομίδω, 

Τ ὡὸ τ᾽ Ὠχηνωτίδγον βοο χε ῥα κϑεοσὸμ Ῥξ ὠργὸν, 
Κ Ω ̓ζριΞιρῥηκῖοις ἐμξαδὰς ὐμορούς, 

Τ ὦ τε δὲ δὐτοήτοιοπέδου δέώθοντοι κατ ̓ ἰ)0, 
Α ρτιφανοῖς 2 χρώμίξης παοσαλον ἐμξολέὰ, 

Οὐδ, 110 



41. ΑΝΘΟλΛ. ΔΙΑΦ. ἘΠΊΓΡ.. Υ̓ 
Κ αἱ σκάφος ἐξ ὀχετῶν ποφασιζωὼ δψὼφ ἐγείρᾷν, 
Αὐ ὑχμιηεϑίο λἐγά φῇ ὅποτε παιωυσοίωϑωον, 

Σ οἱ τοι χππωρὺν ποτα (ον αἰέγηκε ρίητί, ἢ 
Κ' τησοῖ ἡ ζιυτηςῦλθον οἰ π᾿ ἐργασίης. 

ΖΩΝΑ. 

Α ρτίχϑρμὰ ῥοιαν τε,καὶ Ἔδρτίχνοιευ τόδε μῆλον, 
Καὶ ῥυτιδοκρλοίον σῦκον ἐπομ φάλιον, ἦ 

ΠῚ ορφύρεόν τε βότριευ μεϑυπίδϑαια,πυκνοῤῥώηρν, 
Καὶ ταίρυον λετης αὐτίδορον λεπίδος, Ἶ 

Α λοϑιώτῃ τῷδε μονοςύρθυγ{, ὡριή πῶ πὴ 

Θ ἥκεν ὁ  καρποφύλα;ξ δενδριακὴνϑυσίζω. ᾿ 

Αδέασοτον. 

Αἰ λκινϑρῆς ὁ πενέγρὸς Ἐχὶ σμικρῷ τίνι κήπτω 
Τ οὐ φιλοκαρποφόρου γᾶ σώμῇ ϑέρεος, 

1 ώδοι καὶ μῆλον χαὴ ὕδωρ, γέρφι πᾶνὶ κομίζω, 

Ο Ὧι σὺ μοι βιότου τὴν ἐγαϑὰν ἴῳ μίας. 

Ὁ ν τοὶ μϑι,κὐν κήποιο, ταὶ “γ᾽ ὑμετέρης στὸ πέτρης 

Δ ἐξο καὶ αὐτιδιδοες, δὸς πλέον ὧν ἔλα ες. ἢ 

ΦΙΛΙΠΙΟΥ. 

Ῥ οιζεὺ ξανϑοχίτωια, )»αιδφλοια τε σῦκα, 

Κ αἱ ῥοδέας σα Φυλῆς ὠμὸν Ὀπτοαποδϑν, 
Μ ἧλον θ᾽ ἡδυπνοιω λεπη πεποκώρϑίον ἀ ἀλϑῇ 

Κ αἱ κάρυα χλωραῖ Φκφανε᾽ οἷ λεέπίδων, 

Κ' αἱ σύκιον χλϑαοντα τὸν οὐ Φύλλοις πεδυχοίτομ, 
- οἡ (αὐρκνζω ἰδὲ γουσοχίτων ἐλαΐζω, 

ἊΣ οἱ ἡ φιλοῦϊτα ωρίηπτε Φυΐζοσκαφος αὐ3ς» λαοί μῶν, 

Αι ἐγδεσι νὰ ὁ γυοις θυ ξανϑυος δα λέϑφ. 

ΑΠὼῸ ΚΥΝΉΓΤΟΙΝ, ρον 
ΣΑΤΥΡΙΟΥ Εἰς τρίς ἀδελφοις, 

Θυρϑ τὴς δυλιυχὸν ποδὲ δίκτυον αὔϑατο δεῖρμς, 

΄ ἔχρὴς σ)᾽ ὀρῶν λεπήόμετον μφέλζω, 

Εἢ οι λοφόορος 8 δ χιτῶνας ὃ ἐραάμενία ὃς τὸ κλεἴχωρ-: 

κι ὥπανὶ »τοιασῶν ἐργασίζωυ καμῶν.. 



ΕΚ ΝΛ Π .. 
1 λφος δὐσεξέεοσιν α' δελφφοῖς ἀχίνδυσον 

Π τίωυα καὶ αἰγο9τέρων κέρδεα. χϑὶ γεποδων. 

ΙΟΥΛΙΆΝΟΥ δαὸ αὐασαῤχων 

Εἰς ὃ ὐρ', 
ΓΤ γω τῶν τϑιοσατίων εκ, τοίοσατίης λίγα, ϑίρης 

Δ ἔχνυσο παν -πίγρης σοὶ ὃ πὸ πὐερύγων 

Τ αὗτα Φέρᾳ ϑηραύν, δέζιας' κλιείτωρ δὲ,ϑα λάοσης. 

Κι αἰ σφι δὸς δα εν ἠέρα, γοδαν," δὼρ. 

ΛΕΩΝΊΔΟΥ Εἰς ὃ ἀν. 
Οἱ πειοσοίτοι ζαῖτα τὰ δίκτυα. δῆχαν δμάμμοι 

Α ,69τα παν ἄλλης ἄλλος αἰπτ᾽ αἰγρεσίνς. 

Ων Ὄσπόρϑῳ πῇδυων, πίχερυς ταδεζαὗτα δὲ δῶμας, 

Τ επαπύδωγ'κλεΐτωρ σ᾽ ὁ τεΐπος,εἰνλχίων. 
Ανθ' ὧν τοῦ »ϑὺ πέμιπε δὲ ἠέρος ϑῦσοιχον ἀγεζω" 
Τῷ δὲ, οἱ δρυμδμ" τῶ δὲ, δὲ γἱἹόνων. 

ΑΝ ΤΙΠΑΤΡΟΥ σιδωνίου Εἰς Ὁ αὐζ'΄. 
Π αὶ τασ αὔϑαιμοι ποιοσοὶ ϑέσαν ϑῶνϑμα τέχνης" 

Δ ἀμς αϑο,δηρών κὸν ὀρφογόμωνγ" 

Κλείτωρ δὲ πλωτὴμταδὲ δικίυα" Δὲ δὲ πετεναῖν 
Α ῥῥνκῖον πιγρὴς τίοδε δεραιοπεδζων" 

Τὸ ἅ γὸ ξυλόγων, τὸν σ᾽ ἠέφος ὃν σ᾽, Ἔστὸ λίμγης 

Οὐ ποτε στεεὺ χεγεοῖς οἶχος ἐδεκΊο λίγοις. 

Ζωσιμοὺ Εἰς ὠδο,. 
Ε ἰγνλκίων κλείτωρ τάδε δίκτυα, τετραπόδων δὲ, 
Δ ἄμμες, χαὶ πίγευς ϑῆχεν αι πο νερίων 

Π αϑὶ κασιγνήτων ἱερὴ πριαξιδρλαὶ σὺ ϑήρζωυ 

Η ερίζω πόντῳ κἦν ϑονὶ ζοῖςδε νέμε. 
ΑΦ ΧΊΟΥ Εἰς Ὁ αὐ. 

Σ οἱ ταδὲ παν σχοπιῦτα πϑραϊολα δῶρᾳι στεύαιμοι 

ἦν εἰζυγες ὧκχ πτϑιοσὴς ϑεντο Ἀνοςασίης. ἶ 

Δ ίκτυα υϑὲ δῶμες ϑνηραΐν'πέγρης δὲ, πετειναῖν 
Λ αἱμοπεέδευς"κλείτωρ σ᾽ εἰναλίφοιται λίνα. 

Ὧν τὸν »ϑὲ χαὶ ἐσαῦϑις εὖν ὑἠέρι, τὸν σγ᾿ ἐτὶ θείης 

Ε ὑφοχον εἶν ποντῳ" τὸν δὲ, χτ' δρυῤχοις, 

(0.111, 



ΜΗ 

412 " ΑΥ̓ΘΟᾺ ἌΨΑ Φ ΈΠΨΕΙΣ 
Τού αὐτῷ Εἰς Ὁ ἐξ. Η 

Α γξαύλῳ δὲ πϑρὶ βιαρχέος ὮΝ εἷπτ ̓ϑῴης ᾿ 

Α ὕγαμμοι πϑιοσοὶ δῶρφι λινοςασίης " ἠ 

ὙΠ [γρὴς μδμ, δ οι ϑὲς ἐύξρονχον ἃ ἀμμα πετεινοῦ" 

Δ ἀμὲς σγ᾽ ὑλονόμιων δίκτυα, τετραπόδων, 
Α ρκέω σὴ εἰνολίων κλεἰτῶρ πόρεν" οἷς σὺ δι᾽ οὐ ϑρης 

Καὶ γαϊς ἡ πελαίχεις θυτοχα πέμπε λίνα. 

Τοῦ αὐτὸ Εἰς ὐζ'. 

Τ᾿ αὗτά σοιξκ π΄ ὁρέων, ἔκ τ΄ ἃ] ϑέρος, ἔκ πεϑαλδίοσης, 

Τ' “ἧς γνωπὶ τέχνης σύμξολᾳ παν ἘΆΡαΝ 

Τ᾿ αὖτα »ϑὺ εἰγλλίων κλείτωρ λίγα: κεῖνα ὃ πίγξῆφ, 

Ο ἰωναν δὰ αὐς τὸ τείτα τετραπόδων. ι 

Οἷς ἅμα, γερσαξησιν,ἄ μ᾽ ἡείησιν: εν ἄγφαις, ἱ 

Α “κε ἅμ᾽ οὖ σλωτοῖς, ὡς φρὶν, ρωοῤςεῖλ. 

Τούδαυ Εἰς Ὁ αὐ"; 

Ἱ εἰξυγες ἐρεσίοιχε χα σίγοντοι ταδὲ τέχνας 
Α δλος εἰσ δλλοιας σοὶ τάδὲ πὸὶρ' ἔθεσαν. 

Κ αὶ ταὶ εϑὲὶ ὀρνέων, πέρ φης" τὶ δὲ δύκτυα ϑηραῖ, 
Δ ἄαιρ ὁ δὲ υλαεἰτῷρ εἰνλίων ἔπορεν.. 

Τ αὖν, ὁ μϑὼ ὁ μϑὲ, ξυλόχοισιν" ὃ οἢ᾽ ἀξελησιν ο. μάλφαις, 

Α ἰέν'ὁ δὴ πελϑγ4 δύσοχον ἃ ἄγαν ἔροι.. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Εἰς ὐὐδ 
Π ἵγξης ὀρνίθων ἀπο δίκτυα, δέρας ὀρείων, 

Κ λείτώρ ἢ ὧκ βυϑτων, σοὶ ζῳ δὲ πὸρ ἔλισαν, 

ΞΞ, μιωὸν ἀδελφφὶ ϑηρης ρας 'ϑδος ἐπ ̓ ΦιΛῊς 

Ϊ δρυταὶ κάκ γα ,ἱδρυτα χαὶ πελάΐγεις.. 

Α νθ᾽ ὧν ᾧ μδ δ γός' τῷ «ἢ ἠέρρς. ᾧ ἢ Ἔσο δρυμδμ- 

ΠῚ ἐμυπε χρατος ζξωυτῃ δοῦμον ἔχ᾽. δυσεξη.. 

ΖΩΣΙΜΟΥ͂ ϑάσιου Εἰς Ὁ ἐδ. 
Σ οἱ τάδε πὸρ' ϑυρθυχοὶ ὠὐηρτήσφεντο σεαύαμμοι ' 

Δίκτυα τειϑαδίης δῶρᾳ καγριγϑεσίης, 

Π΄ί εῆς υϑρ,πηηνωνγ: "κλείτωρ, δγόφ᾽ ὃς 1 Ὀἰπὸ χέρσεῃ, 

Δ ὥμεργτετραπόδων οἰκύλος ἰχρελα της. 
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" Αἰλλ σὺ κὴν δρυμεῖσι καὶ εἰν ἐλὶ αὶ 8. δ᾽ μίοσης 

Η ἐρος δ). γ6ν ζοϊςδὲ δίδου κοίματον. 

Τοδαυτυ Εἰ ὃ δ᾽ αὖς.. 

Τ᾿ οιοσαὰὶ τα δὲ πϑιοσοὶ ἱ δινεα)φέται, ὀὐλος απ᾿ ὀήνης 

Τέρη ασεὸς γηῷ πϑιρὸς ἔλατο λῖγα. 

ΠΙί ἐγ): μϑὺ, εὐίωυοῖσιν ἐφεὶς βόλον" εἰν σγ᾽ «ἑλίοισι 

Κ λείτωρ' οὐ ϑηρσί, δὰ μὲς ἐ ἐρημονόμοις. 

Τ᾿ οἰεὔεκα πελρ τὸν αϑμ τι δὲ αἰ ϑέρος, ἣν σ᾽ Ἔἰπὸ λθ- 

Τ ὧν 3, δι᾿ αἰγιλχαῖν δὲς πολυαγρϑτερϑν. (χ μή, 

Τοῦ αὐτο Εἰς Ὁ ἀὐο, 
Β εαϑὸὺ »ϑὺ αἰ γραύλων τόδε δίκτυον αἴδετο ϑηρῶν 
Δ ὥρῶς,καὶ πίχευς σηωολετιννεφέλζωυ, 

Α σλότατον σὴ ἱλὶ ἅτὸο μιτοῤῥαφές αἰμιφίξ ληςρον 

Κ ΠΟῪ ἀἰγήρῳ πορὶ «σεοσευξακϑυοι. 

Τ᾿ οἰεὔεκα πϑλο᾿ χρουτερῶ πόρε ϑοίμαδι, ληΐϑα ϑηραῦν, 
Πύᾳῃ ὴ οἰωναΐν κι εἴτοξὰ ογ εἰνδλίων. 

ΤΟΥΛΙΑΆΝΟΥ ὁϊοκλέοις Εἰς Ὁ αὐζ΄, 

Δ ἰκῆυαἱ σοι δὲ πὸρ᾿ αἰεϑνκα ὃν οἶχος ἀδελφώΐ, 

Οἱ πᾷς, ἐξ ἐρέων, ἠέρος, ὧκ πελάγεις. 

» » ξυ 

Δ ικτυξολά ζούτῳω σγ᾽ ἀΐκεσι ϑηροτόχοις. 
Τὶ ἐν τοίτον οὉ χήΐω οἷσιν ἐπία λεπε᾿ τῆς δ ἀἰπόύτων 

Δ εὖμον ἔχης ἡ μίων δῶρφι λινοςαισίης. 

ΑΛΦΕΙΟΥ͂ (ὠμτυλδεαίου Εἰς ὃ ἀδ. 

Πωὶ καισιγνύτων ερη τειας, διλος αὐπ᾿ δὴν 

Α νϑετ᾽ ἀπ᾽ οἰκείης σύμολον ἐ ἐργασίνς. 

Πί ἴγους ὀρνίθων αἱ λίων Φιστομοίρια κλείτωρ, 

Ε μπαλινἰϑυτενωῖν δῶ μας ἰπὸ σα λίκων. 

ΑἸ’ ὧν ϑυα,χοίζω͵, ᾧ »ϑρ δϑονὸσ, ᾧ δὲ διδοίης 

Εξ «ἱλος ᾧ δὲ νέμοις ἐέρος ὠφελίζω. 

ΛΕΩΝΊΔΟΥ ταραγτίνου., 

Οκρῆς ϑνηελμαῖχος τὸ λαγωξολα πόρὶ λὔχᾳίῳ 

Τ αὐτα πξὲς Ἔρρκα διχοῖς ἐκρέμαισε σχοπτελοίς, 
ἘΒῚ ΤΠ: 



41. ΑἈΝΘΟΛΥΔΙΑΙΡΝΕΈΕΨ. 

Αὐλα σὺ ἡμελμαχῳ δώρων χάειν αἰγόϑτα δοῦμον 
Χ {ρα κατιϑυγοις τοζοτιν ἐν πολέμω" 

Ἐντε σεώυα ἱκείαισι γϑοίςα σο δὲξιτερῆσι, 

Π ρῶτα διδδες ἀγρης δῶραι κατ᾽ αὐτίπα λων. 
ΠΑΥΛΟΥ σιλεντιαρίου. 

Σ οἱ τόδε πενταϊχμοισι ποδῶν ὡστλισχκένον εἰκ μαὴς 
Α κροχανὲς φονίη χρ «τὶ σεώνεξερυσας, 

Ανϑετ δέρμα. λέοντος κω πίτων αἰγιποδὺ, παν 

Τ᾽ ὄκρος Ὁ Ξρὰψ, καύτέωυ αἰγγρότιν αἰγανέζωυ. 

Αἱ ἰχμῇ σὴ ΩΝ τύποι κέρμνοισε ὀδόντων, 
Η ἔπι βρυχητίω ὃὴρ ἐχένωσε «χόλον. 

Ύ διαδες γύμφαι δὲ σελ ὺ Δογόμοισι χορείζωυ 

Σ τῆσαν, ἐπεὶ καὐταις πολλαχις ἐϊξεφοθ. 

ΖΩΝΑ, 
Ἱ οὗτο σοι ὑλφῶτα κατ᾿ αγομαδὸς πλατόβοιο 

Δέρμα λυχοῤῥαλφης ἐχρέμασεν τελέσων, 

Κ αἱ τὸβ ὧκ χϑτίνοιο καιλαύροπα, τὸν ποι Ὰ, τῦγος 

Πολλάκι βομιξητὸρ Οὐκ, γεθϑς ἠχκροξολά. 

Α λλὰ τὸ πὸρ' βοιωΐτα τα μι πολυολξα τε δέξαι 

Δ ὥδο, καὶ δ) ανγοῖν τῷσγ, ἐπίνθυσον ὑρή. 
ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ. 

Γ υρϑιλέον νεφέλας τοῦ χος τοδῈ, αὶ τιιέλικτον 
Τ λνοπεδδλυ, χαὶ ζαιξ νδιροτενᾷς παγίδας, 

Κλωῦοις τ᾿ ἀμφιῤῥῥῶγας,α)α «σαςοις δέ τεραά[γας, 

Κὶ αἰ πυριϑηγαιλέοις ὀξυπαγεῖς ςώλιχας, 

Κ΄ αἱ ταῖν θέκϑλλον δύος ἰκιμιαώδαιχτόν τε πετειναΐν 
Α γρϑυταν ἰξῷ μιυδωλέον δέγακα, 

Κ αἱ κρυφίου σοίκλωςον δχπασαςῆρφι βόλοιο,. 

Α ρζο πε κλαγρῶν λαμμοπεόδυ γεέφφίνων, 

Σ οἱ πὸρ' ὦ σχοπιῆτα γέροις )4 ποὺς νεολοίδα,, 
Κι ρωμίις ὁ ϑυρδυτής, δ χαύ οὐπ᾿ ὀρχονϑιού. 

ΛΕΩΝΙΔΟΥ, οἷδὲ ΜΝΗΣΑΛΚΟΥ͂. 

Ὕ' αὐ ἔλαφον γλεόλαος κἰ πσὸ κγαμοῖσι λογήσοις, 

Ε κτὸμνε μφηωδρου ὮΝ πριέλικτον ὕδωρ : 
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Θ υκτῷ σαιωυρωτῆδα.τα σ᾽ ὀκ ται μζα μετώπων 
ᾧ ρα γμαθ᾽ αἰ χρανααὴ ἀδλος ἔπα ξε πίτωωυ. 

ΑΝ ΤΙΠΑΤΡΟΥ. 

Τ αν ἔλαφον λοίδωνα καὶ ἀμφ᾽ ἐρύμδρλιον ὕδαρ, 

Ν ὦτα τε ϑηφϑνόμου Φερξομϑμαν Φολίης, 

ΓΠωςὸ δεαρίδεω λασιωγιος εἷλε λυχόρμάς, 

Π λήξας ῥομξωτῷ δουφφιτος οὐρλαΐχῳ" 

Δ ἕρμα ὃ. χοὴ δικέραιον διὸ φύρδυγία μετωττων 
Σ πασεύνϑρμος κούρα δῆχε φῇ ἀλοθηδιὶ. 

ΣΙΝ ΤΌΝ 

Δ όρμα χαὶ ὀργιαῆα, χέρᾳ βοὸς ἐκ βασιλῆος 

Α μιφιτευωῶνιαδω κείμεθ᾽ αὐαὶ πα ίπυλον, 

Ὑ εοσιρῳχα) δεχαι δωρ αὐ τὸν αὐγήεντα φιλίπαῶ 

Αντώνϑμον, χτ᾿ γας ἤλασε δᾷνος ἄκων, 

Β ουὐξορον ὀρξ λϑίο προ σφυφϑν.ἱ πολύολξις 

Η μαάϑία τοίῳ χραΐνεται αἷγε μόνι. 

ΑΝΤΙΡΑΎΡΟΥ Εἰς αὐδ΄. 

Τ ὦ πα ρ9ς ὀρξλοίο μεμιύχότα δὴ οἰσι ζο ρ9ν, 

Τὸν ωρὶν ἐρημωταῖν ηρφι μαι» δδγίας, 

Δ αὐϑϑνέων ὀλετὴρ᾽, ὁ χεραύνιος εἷλε φίλιπαο;, 

Π᾿ λήξας αἰγόμέα βρέγμα κυγαγέτιδι. 

Κ' αἱ ταδὲ σοι βεκαρας ἡρακλιεες κα δίχα. βύρσας 

Θ ἥχεν αἰ μα! μα κέτου κρατὸς ἔρφσμια κέρᾳι. 
Σ αζ τοι οοῆ᾽ ἐκ ῥίζας αὐαδεδρουϑυ. οὔτι αἰάκὲς 

Γ᾿ αἀτρῳας ζαλφιῶ ἔργα ββοοκτασίας. 

ΣΙΜΜιοΥ Εἰς αὐ. 

Σ οἱ ὅλας ἀλκείδᾳ μωυα μεῖχε σῦτο Φί λιστῶος 

Δ ἔρμα τὸμαι μύκου λδυρῳν ἔϑνχε (δοὺς, 

Α ὑτοῖς σερὰ κερφεοσι" τὸν βρεγμᾧ κυ δίϑωντα 
Ἑ σζεσεν ὀρξηλϑό πρηχεὼ αἰ ασοισοθποδὸ.. 

Οὐ φϑύνος αὐωνοιτο"τεὸν σ᾽ ἐτὶ κῦδὸς ἐἰεξζοι 

Ρ ίζα βερϑιαίου κραύτορ9ς κἡ μα ίας.. 



ΦΎΕΙ, ἘΞ ΉΒΕΡΕΙ ς ττι 

26 Ὁ ΑΝΘΟΛΔ. ΔΙΑΦ. ΕΓΊΓΡ, 

ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ. 

Α φερωεγξ, τὰ τετόζα, γαὴ ἀϊκύλα δύωστυα, Φοίξῳ, 

Σ ὡσιδὺς, ᾿κ τε Φίλας,ἔ κε πολυχρῴτεος. 

Χὼ μϑὺ ὀϊςευτήρ,κερφεον βιὸν' δῈ λυρῳδὸς, 

ὉΡΤ ὦ» χέλιων ὦ ̓ γεδυτὴρ ὥπασε πλεκΊ)ά λίνα. 

Α λλ᾽ο ὁ μϑρ, ὠκυξόλων ἰεὧν κράτος, ἃ δὲ φέροιτο 

Α κρᾳ λύροις, ὁ σ᾽ ἔχοι τδλτα κυναγεσίας, 

Αδυλον. 

Κ μοῦῖδες )αιρσεῖπε. τοὶ γὸ τῷ κρητὸρἐχέμμα 

Κ ὅτε ῳ ὍΡΊΡΟ: γπόξα πἷν τυρτέμιϑ,΄ 

Οἷς ὑμέων ἐχένωσεν Ὄρος μεέγαι.γεοῦ δὲ πέπειυται 

' 
ᾷ 
᾿ 
ἶ 

Αἷγες,ἐπεὶ «πονδεοὶς ἡ ϑεὸς εἰργοίσατο. ' 
αὐ ΟΣ αν" ᾿ 

Καὶ ςαἱλικας,ὸ «ὐἸκυὰ λᾳγωζόλᾳ, Οἷζωδε μῆδων 

Φοιζξε σε ἰξθυτῶὶς ἐκρέμια σεν κα λόῤμοις" 

Ε ργῶν ἐΐ ὀλίγων ὀλίγων δὲσιν" ζω δὲ τί μεῖζον 

Δ ὡρήσγ,τίσᾳ τῶγδὲ πολυσπλασια. 

᾽ ΑἸ ΑΘΙΟΥ σολαςῃοό. 

ΣΤ οἱ μαῖκαιρ αἰγίκγα με, τὐδακτιον ἐς αἰδιωπὸμ 

Τ ον τράγον οὐκ, δεοσο ἀνγοτο )ιρφσζεύας. 

Σ; οἱ »ὺ κριφορλδὼν ὑλακα τοίσξομως αὐχμοὶ 

Ἑ ὕαδε, χαὶ (αχινῆς ἔργα λααρστραγίηφ᾽ 

Δ ἱκῖυα τ’ ὦ βοδιοις οἱ πλούνϑμα καὶ κοι λαμευΐζας 

Κ αμνων,καὶ μογοαῖν πεῖσμα σωγῶωνοξόλων. 

Α νϑετο δῈ κλιξονιχος, ἐπτεὶ χφὶ “ποντίον ἄγραν 

Α νυε, χαὶ πηῶχας πολλαίχις -ἐϊξεφόξ4, 

ΑἸΠΘ. ΚΤ ΘΑ ῬΟΥΟΟΝ 

ΠΑΎΛΟΥ σιλεντιαρίου. 

Τ ὃν χα λφεοῦ πεῆιγα λυκωρέι λθχρὸς αἸὐα πῆς “ 

Ε εὥομος αἰθλοστεας μνῶμαι φιλοφεφαίου. ᾿ ' 

Ην "δα αἰγῶν φόρμμεγίος, ὁ δὴ’ αὐτίος ἵςτωατο πῖδϑὸς" :Ξ 

Ανλ ἵἴκα δὴ πλύκίῳ λοχρὶς ἔκρεζε χέλις, ᾿ 



Β δα δὼ τετρηγ γα ὙΝ ς αἰπεχόμιπασι χορδε, 

Γ' εἰν δὲ μδήος σκαῖζᾳν δὺ ποδὸς ευλ 
Αἴεφῳν Ὀχετρύζων χιϑοίοαις αἰ χῥέίετο τεήιξ, 

Κ αἱ τὸν Ὀλποιχο ϑύου φϑύγίον ὑπῆλϑε μίτου" 

Τ' αἱ δὲ πα οος λοιλαγέῦσαν ὦ ἄήσεσιν αἰχοϑτὶν ἠγὼ 

ΠῚ οϑενόμον αμετέρῳς σρέψε λυροκπυπίωης. 

Τῶ σεμακαρ λητῳεπεῶέῆιγι “Ῥα,ρ4, 

Χ αλχεον ἱδρύσας ᾧδὸν τ χὺρ κιθοίρας. 

ΜΑΚΕΔΟΝΊΙΟΥ αἰπσιάτου. 

Ὑ ἀὐχιϑαρζωυ δὑμολπος᾿ Ὀλὶ τούπόδων ποτὲ φοίξῳ 

Α γϑατο, γηρὸὶ λέζωυ λΡ ̓Ῥπμεμιφῴνδὺ ἰὸς: 

Εἶπε 5, μη αύτουμι λυρὴς ἐπί, μμμογ ἐθελύσω 

Τ᾿ ἤςπαρος ᾿Ξ μονίης ἐμρμιδέτνμαι φῴφ. 

Η Ἰδέοις μϑηέτω κιϑοίρης μίτος" αὐτὶ δὲ στλυκζου 

Σ πο  Εὐβερϑις ρας ἐράσόμεθοι. 

ΛΕΩΝΙΔΟΥ. 

Οὐ μόνον ὑψηλοῖς κἰ πὸ δένδρεσιν οἶδα καϑιζων 

Α εἰ ν»ζαϑερῷ καυματί Θα λπόρϑιος, 

Γ΄ φϑίχιος αὐ,ϑρωποισι χελθυϑήτησιν αἰοιδὸς, 

Θ "λείης ὕρσης ἰκμαδὰ χά, ὀυϑυος: 

Α λλα χῷὴ δπήληχος αἱ ϑάενανης ΤΧῚ μὲ 
ἐκ ὁντεῆιγ᾽ ὑψφ μ ὦ ῶ ᾿ερέφεζ 

Ο οτον γὸ (μούσαις ἐφέργελεϑα, τδεβίδους 

Ἑ 5 ἡμείων. ἡ ἱ γὸ φϑρϑένος αὐλοϑοτεί. 

Α δυλον. 

Ὑ ὐννυμιφαΐν δεροίποντω, Φιλομίει ον, ὗν). 69» αἰοιδὸν, 

Τὸν ςπ όσιν κούφαις τερπύμϑυον βατφαχον, 

Χακῷ ζηλώσας τὶς ὁδοιπόρος, ὄῦχος ἔϑηχεν, 
Κ αύματος ἐγθροτατέευ διψϑυ ἀκεοσενϑυον. 

΄ λαζομλϑϑῳ Νὴ ἔδεξεν ὕδωρ δύχαιοον, ἐεἰσας 

Κι οιλαδὸς εκ, δρόσερῆς ἀμ φιξίω ςύματι. 

Φ ὠὐζω σγ᾽ ὑγήτειρων ὁδοιπόρος Οὐκ δ:πολείπων, 
᾿. ᾽ - 



4.8 ΑΝΘΟΛ. ΔιΑΦ. ΕΓΊΤΓΡ, 

ΑΠΟ ΜΑΓΕΙΡΩΝ, 

χορ ζὶ 
ΦΙΛΛΙΠΠΟΥ. 

Ξ ἰφη ταὶ πολλαῖν κγωδὰ λὼν λαι μιητόμμοι, 

Πυεΐξοφοις τε ῥιπίδαις πυρζουέμωοις, 

Ι θμὸν τε πουλύτξηπον, ἠδὲ πετραϊ ποιοῦ 
Η υρὸς γέφυραν ἐααραν χρεηδῦχον, 

Ζ ὠμιϑρεσίν᾽ τε τίου λίποις αἰ Φρηλθ»»", 

Ο μούχρεαϊγρη τῇ σιδυροδουκτύλῳ, 
Β εαδερχελὺς ἡφα)ςε, (Θὲ ἀμμοισίων 

Ε θηχεέν, οὐκ μῆς γήων ὠρφαμισμκέγος. 

ΑΡΙΣΤΩΝΟΣ, 

Χ ὕτρον τοι ζω τίου τε χρραγφίϑα,ὼ βαϑυκα πὴ 

Κ λέδα συάαῦν, καὶ ταῖν ἐπνοδῦχον Ὁριούαν, 

Κ αἱ πῆε εἰναν ῥιπῖ δα, πον δ) χαλκὸν τε λέξζυτα 

Σ ὠωυ πελέκει, αὴ τοῖν λαμμιοτόμον στραγίδευ, 

Ζ ὠμοῦ τ' ἀμφ᾽ ὁξελοῖσιν δῤρυςρίδου, τὸν τε ματεῖς 

Σ πύγίον «(πὸ ς!Ξαρᾶ κεκλίνϑμον χοπίδι, 

Κ΄ αἱ τῶ τον δικοίροινον αἱ λοποίξα, σεεὼ δὲ, ϑυείαν 

Ε ὄπετοον, χαὶ ταῖν χρφοδῦκον σκα φίδει, 
Ο ψοπόος «σιν ήρ ἐρβκῇ ) τάδε σύμζολα πὲ τέχνας 

Θ ἡκατο, δὸυλοσξεας ἄηϑος ἐπωσωμϑμὺς. 

ἈΔΙΟΣ ΜῈ ΘΎ ΣΥΝ: 

ἘΡΑΤ - ΘΈΝΟΥΣ. 

Οἱ ΑΡΣ ξενος εὖν χενεῦν πεῖϑον αὔϑατο βακχῳ. 

Δ ἐχνυσο δ ϑμέως" ἀλλο γὸ σχεῖν νἔχή. 

ἘΣ Ν ΑΘ δ, φῦ ἐς 
ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ͂. 

Τ ἐνδὲ ποθ᾿ ἕλλζδες ῥώμῃ χερϑο ἔργον Ὄρηζς, 

Ε ὑτόλμῳ ψυχῆς λήματι πεϑόύμϑροι, 

Πέ ἐῤσαις ὀξξασαντες, ἐλόῦϑερον ἑλλα δὶ κόσχκον, 

Ι δδυσαντο διος βωμῶν ζδυϑεείου, 



ΠΕ ἘΚ ΤΟΝ 4:9 

ΤΟΝ ΑΥ ΤΟ ΚΙκι, χτο κὸ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΟΥ͂ αἰ πσάτου. 

Ν ἥα ποσήδαιων πολύσλιαιος αὐ ατο χραντος, 

Ε μπεδὸν ἐς νηοδπέζαν ἐρεσαίυϑμος, 

Αὐ ὄρη Οὔκ λέγουσαν Ἐλί θοιος.ἢ ἧς ἔπι κρατὸς 
Ε ὑρες ̓ αὐακλινϑεὶς ἀἴτφομον ὕπνον ἔχ. 

ΤἸού αὐτν Εἰς Φ ἀΐο. 

Ν γα σοι ὦ πόντου βιασιλείί χαὶ κοίρανε γαυς, 
Αντίϑε μι κραντος μιηκέτί πεγίουϑμζω" 

Ν ἥα,πολυπλανέων αἰέμων τῆεοφν" ὃς ἐπὶ δὲλος 

Π᾿ ολλάχις ςκαπῶ εἰσελααν αἰἴϑωω. 

Π αὐτα σ᾽ ἀπειπαι, Φοζον, ἥπιϑα, πόντον, αν, ας, 

Γ ιξὺν τ πύρ' γαήης ἴχνιον ἠδρασαμζωυ. 

ΑΠΟῸΟ ΝΑΥΗΓΏΝ, κε καὶ 
ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ͂. 

Γλαύκῳ, καὶ νηρᾷ,καὴ ἰγοι, αὶ μϑιικέρτη, 
Καὶ βυλῳ χρονίδη »χϑὴ σαμόκϑρνξι λιοῖς, 

Σ ωϑεὶς ὧκ πελάγϑες λουχίλλιος ὧδῈ κέκρικα! 

Τ' αἱ τείχας ἐκ κεφόχῆς ἀλλο “ἡ συ εξ ἔγω. 
δα κανλιλυιθις, 

Ε ἰκόνα, τῆς κήλης δϑνύσιος ὧο αὐέϑνχε, 

Σ ὡϑεὶς ἐν ναυ τὴν πεοσα ροίκοντα μόγος. 

Τ οἷς μηθ9ὶς αὐτίωυ ΝᾺ α χύρδυσας ἐχολυμᾷα. 

Ἑ ζω χαὴ κήλης ἐν τίσιν ϑὺτυχίν. 

ἈΠΟΝΕΩΝ, κι κβὶ 
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ͂. 

Α λικες ἀ τε χόμαι χαὶ ὃ χρώξυλος, αἰ δἰσπτὸ Φοίξῳ 

Π ἐξατο μολπαςὰ κῶμος ὃ τετεαέτης. 
Αἰχιάητὸρ σὴ ̓ἀπεθύσεν ἀλέκορα καὶ ὦ σλαχ: φδγτοι 

Π ὡς ἡγνσιδιχοῦ᾽ “ππίογα, τυξοφόξον. 

Ὡ "πολλῶν, θείης τὸν κρωξυλον εἰς τέλος αἰδρα.. 

Ὁ ἔχου χαὶ κτεαϑων χεῖξοις ὑαϑρθὰν ἔχ... 
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Τοί το, 

Κ αλῷσεις τέῆιγι »ϑρκοαδθεος τοὰχα τω δὲ 

Κι ουρφσέξνον,κϑύροιης κ᾿ μ)ριωϑιάσι, 

Σ εὁ βοὶ γερνιφϑέντα. παὶς σ᾽ ἴσον αἰφέδι λοίμπει, 

Γ᾿ ὠλικὸν ὡς ἵππος χροικῶ Ὡἰποσήσοίμϑμος. 
ΚΡΙΝΑΤΟΡΟΥ͂. 

Ἐ ασερίου μϑκελλὸς αὐερχίμϑιος πολέμοιο 

Σ κυλοφόρος χραναὺὴς πέρμαι πῶ» ἰτα λίης, 

ΖΞ ανϑέις πον ἔκειρε ϑιμφαϑει. βόλετο πατεὶς 

Ὁ ὕτω χαὴ πέμψαι ποῦ δὰ, χρὴ εὐδρα λαίφν. 

Αδυλον. 

Ὁ δλον αὐϑησοιγζξις «“ πὸ κροταίφοισιν ἰούλοις 

Κ φράνϑμος,ϑυύων ξἔξσεγας αἰγϊελίας, 
ᾧ οἰξῳ ϑῆκε λυκῶν ποϑρ τον γμας. δλξατο ση οὕτως 

Κι αἱ πολιζω λβθυκῶν κείροι ϑὐπὸ κροτάφων. 

ΑΙ Οὐ δ ΑΙ ΟΜ ὦ ἮΝ, εν ἡ τ 

ΛΕΩΝΙΔΟΥ. 

Ἑ ὑφυμόν τοὶ σφαῖραν, ἐὐχροταλὸν τε Φιδλοκλ ἣς 

Ε ρμείη ζω τίου πυξινέξω πλαταγῶυ, 

Α φραγαΐλους θ᾽ οἷς πολλ᾽ ἐπεμεήναπο ἢ τὸν {{ικτὸν 
Ρ ὀμιθον,κϑυρϑσεοθης πούγν! αὐεκρέμασεν. 

ΑἙΚΛΗΓΙΑΔΟΥ͂. 

"4 

ἸΝιχήσας ζοεις πεῦδας,ἐπτεὶ καλοὶ »ραμμαῖ ἔγραψε, 

Κ ὠναρος,ὁγδοχοντ᾽ ἀφραγοΐλους ἔλαξεν. 

Κ αἰ μὲ χάφαν μούσης τὸν κωμίχϑν ὧδε γάρυτα 

ΓῚ ρεσξυτέωυ 2ορύξῳ ῶκέ με πτω δὲ δίων. 

ΑΠΟ ΠΟΙΜΕΝΩΝ, 
Κρ κα ὶ 

ΑΤΑΘΙΟΥ ορλϑοίκϑύ. 

Δ ικραΐρῳ δικέρωτα,, δα συκϑαμῳ δασωυγχαήταν 

Ι ξα λον, δσκευ βαω λὸχ μον, ὑλοξατα 

Πανὶ φιλοσχοπέλῳ, λάσιον τργ δ, πε ῦνα “σρχιρὶς 
Κ ναχϑνκ ποζουηπὸμ τον), αὐ εν χε ταν». 



ἜΡΓ ἘΚ ΟΝ 44ι 
ὡ ΛΕΘΩΘΝΙΔΟΥ͂. 

Τ οὔτοι μαηοφθατᾳ πελέσων αἰγόνυχα πὸρὶ 

Τὸ ὃ σκύλος αἰγόίης πεῖνε κτ' ὑλάταυου, 

Κ αἱ τὰν ῥα ξόκροιον ἐύςορϑυγία κοριούαν, 

Α πάρος αἱμωποιῖς ἐξυφέλιξε λύκοις, 
Γαυλοις τε [λαγρπῆγας,οἰγωγοἷνον τε κυνα δαν, 

Καὶ δ᾽ δ οίνων λωμοπέδϑι σκυλακων. 

ΤΩΑΝΝΟῪ ποιητοῦ πᾷ βαρζουκαΐλου. 

Π490ι χαὶ παφίᾳ, πακ' αὐ χαὶ κηοία. σίμί λων 

Ὑ ἡςκαλυκοζεφαλου γυμιΦίος δὐρεωωυόμκης, 

Ε μμοφίλας αὐέϑηχεν ὁ βουκόλος λα δέχοιοϑε 

Αντ᾽ αὐτὰς, πακΊα!" αὐτ᾿ ἐμέλεν, δ μδὲι, 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΟΥ αἰ πσάτου. 

Δ ἄφνις ὃ συρικίᾷς Ὁ. κερῷ πἶρ γήδαὶ κα ζλίων,. 

Χ 4φρ9ς ἀεργηλᾷς ζᾳδὲ βαριυονδραν 
Πωὶ Φιλανς αύλῳ γομίαν ἡμέ.» χε κϑρκώθιι, 

Γύ ηραὶ ̓ποιμϑμίων παυσαῷ κα, (ΟΣ. 

1 ἰσέτὶ γὸ σύφιγβι (δηίσϑεται, εἰσέτι φωναὶ 

Α Ὅμως οὐ δομερῷ σώματι γαετείᾳ, 
Α λλὰ λύχϑις σίντησιν εἰν ὄρεα. μήτις ἐμεῖο 

Α ᾿πῦλος ἀγζείλη γήρφος εὐδραγίζωυ, 

Αϑέασοτιν. 

Α ὑλοις πϑρὶ δίσκο ςὁ δ ἔννεπε μή γνας οὐράν 

Τ᾿ οὐτοις᾿ ἐν καλαμῶὼν οἷξρον ἐπεασασαιμώυ. 

ἌΝΥΥ ΤΙΣ: 

Φ ριξοχόμα τόδὲ πρὶ ὴ αὐλιαΐσιν ϑέτο γυμαῷεης 

Δ ὥρον αἰ πσὺ σχοπιαξ ὅευδὸτος οἱ ὀγόμος, 

Αἵμιν «( ποὸ ζαϑέοιο δερόίς μέγα κεν τιν ὦτα 

ΠῚ αὖσαν, ὀρέξασοι χερσνμδινγρὸν ὕδωρ. 

ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΙΏΩΤΩΝ, 

χες κεῖ 

ΣΙΜΏΝΙΔΟΥ. 
Ι Ι ' ͵ 

Ἰοξα ὰ δὲ «ϊολέμειο πεπτευ νϑᾶμα δακχρυόεντος, 
“ --ὦ “ν ε 

ἸΝΝγὦ αἰ το ἀἰϑζωσα ης κειταὶ ὑττωρόφια, 

ὁ) 



δ . 

4412:ὮὨἩ ΑΝΘΟΆ ΤΑ  ΠΓΡ, 

Γ" ολλάχι δὴ φονοεντα χτ' κλόνον εν δαὶ φωτί 

Γ ερσῶν ἱπτισυ μοί γων ἡ μιοιτὶ λουσείψϑμα. 
ΜΝΗΣΑΡΧΟΥ͂. 

Σ οἱ μϑὺ καμπύλα τόξα, καὶ ἰοχέαιρφι φαρέζα, 
Δ ὥρᾳ φρο “«σοομοχου Φοιξε ταδὲ χρέμα ται" 

1 οἐς δὲ π]εοφεντα αὐαὶ κλόνον αἰδρες ἔχουσι 

Εν κρᾳδίαις, ὀλοαὶ ξείνια, δες υϑμέων. 

ΑΝ ΤΙΠΑΤΡΟΥ͂ σιδώνίου. 
Τ αὖ φρὶν εἰνυϑλίοιο χαὶ εἰς οἰνας κι πουφῶτίιν, 

Μ ἥϊπουσαιν κλκαγαὐ βαρξαρον κ φορῶν, 

Χ ληκοπαγὴ σοίλπιγία, )γ νας φερένικος ἰθοίγα, 

ΛΔ ἡξας χαὶ “«Πολέμου χαὶ ϑυμδίας, ἔθετο. 

; ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ͂. 

Οὕτω τοι μδηΐν τὸμα ποτὶ κίονα μακρόν 

Η σο,πϑμομφαϊω ζωὶ μϑρουσ᾽ ἱεροὶ. 

Η δὴ οὐ χαλκός τε γρων,αὐτή τε τέτξυσου, 

Π υκγαὰ κρᾳδανονϑρὴ δυίῳ εἰν πολέμω. 

ΠΑΥΛΟΥ σιλενπίαιρίου. 

Α ασίδα, ζιυρείζευ ἔρυμα χροὸς, αὐτιξίων τε 
Πολλάκις ἐϊγείζευ γά σοι νϑῤζευ χολάδων, 

Καὶ τὸν ἐλεξιξέλεμινον Ἔἰπὸ φέρνοιο γετῶνα, 
Καὶ κόρεευ, ἱστασείαις εδρηξὶ δωσεουουϑρίου, 

Α γϑετο λεσίμαιχος ρας δ εἰ; γηφοιλέον γιοῦ 

Α νηὶ πϑροπλίυς βαὐκίβον ἀμειψαίυϑμος. 

Τού αν. 

Ζ ζωὶ τσ); ἐμιφαίλιον σοίκεος τρύφος͵ ᾧ ἔπι λαιζωὸ 

Ε “ἐν ὐριςεύων,οὐλετο γικαούφος. 

ΠῚ αὖ δὲ Ὁ λοιπὸον,οἰκοεντες,ἰσήφαθ μος τε χαλαῦ; 

Χ ερμεὶς,χαὶ ξιφέων ἐϊξεκόλοιψε γυις. 
Α λλὰ χαὶ αἰμιφίδρυπῆον ἐὸν τόδε, γφ4 οἱ υὑϑναιχλια 

ὉΣ ὠζετο γιιαορρά »σῶζε δὲ για ραν. 

Θ εσγμὸν τὸν ατώρτα ς ϑϑυεφύλοπιν εἰμφὶ βοεία 
Ἕ δὲ “ἷς αἰ,ϑρήσᾳ πόρτα φυλαοσορμϑρον. 



ἈΝ ΡΥ γῪυ 

ΒΒ5Λ., ΕΚΤΟΝ' 44: 

πΑΛλλάδά. , 

Τὸ ϑὼ κοὶ ὦ κνῆ,ταν τ᾽ αἰασίδα, ὶ, δέρυ, χαὶ χρᾷ, 

᾿ν ορδλοριλαίελος αὐϑε τιμοϑέου. 

ΕΥ̓ΤΟΛΜΙΟΥ͂ ἰχλουφρίου Εὖἧς 9 αὐζ'. 

Κυνηρῦδως, θώρηκα, σεύχος, χόρεου,  χος, αἰ θέων, 
Ροὔφος μεμξιαϑες οδγος ἐχρέμα σεν. 

ΑΝΤΙΦΙΛΟΥ͂. 

Δ οὔρᾳς ἀλεξαϊδροιο "λέγ δὲ σε »ξαμματ᾽ ἐχεῖνον 

Εκ πολέμου ϑέοϑα; σύμξολον Ἔὐτεέμιδι, 

Ο πλον αὐικητοιο βεαχίονος. ἃ καλὸν ἔΐχος, 

Ὁ πίντος χαὶ ἡ Αϑῶν εἶχε χραδευνουδύῳ. 
Ι λαϑι δοῦρᾳς αἰταρδές: εἰ δὲ σε στῶς τὶς αἰεϑρήσαις, 

Τ᾽ αρξηση, μεγαίλης μνησαίμνϑυος παλάμης. 

ἩΓΗΣΙΤΠΠΟΥ͂. 

Α ασὶς πὸ βρφτέων ὦ μὼν τίμδμορϑς ἡ μίϑ 
Ν αᾧ ὑπωροφίας παλλάδὸς αἀἰλχιμαχας, 

ΠῚ ολλὰ σιδαιρείε χεχϑνιυῦῥα εκ πολέμοιο, 
Τ ὦν με φέροντ᾽ ἀεὶ ῥυομϑρα ϑανάτου. 

Αδυλον. 

Η δὲ τῇδε μβκω πολέμου δέγα; κα λὸν αὐακος 

Σ τέρνον ἐμ γωτο πολλάχι βυσαρϑῥα, 

Κ΄ αἰκῶ τηλεξόλοις ἰοες, αὶ χερμοιδε᾿ αἰναὶ 
Μ υρία, χαὶ δολιχαὶ δυξαρμδοα κα μαχᾳς, 

Ο ὑδέποτε κλφνοῖο λιπεῖν πξ μακεα πῆχου 

Φημέχοὶ βλοσυρϑν φλοῖσβον οὐρυδλίου. 

ΛΕΩΝΙΔΟΥ͂. 

Ο κῖω τοι ϑυρεοῦς, ὀκ]ω χραΐν,ὀκ)ὼ ὑφαντοιὲ 

Θ ὠρηχας, τόοσας οἢ᾽ αἱμαλέας χοπίδως, 

Τ αδτ᾽ ἐἰπὸ λθυχαγών τερυφαίσια ἔντε αἰϑούα 

Α γῶν δ αγλεις ὅυχ ὁ βιαιομοίχας. 
Τού αὐτῦ. 

Τοὺς ϑυρόοι ὁ 0 μολϑοσὺς ἰτωνίδι δῶρον αἰϑαίγᾷ 

Πύῤῥος Ἔσο εϑρασέων ἐκρέμμαισεν γαλᾷταν, 

{1.1} 



444 ΑΝΘΟΛ,. ΔΙΑΦ. ΕΠΊΓΡ, 

Παύτα 1 αὐτίοοᾷ καϑελὼν ςρατὸν. κα μέγα θαῦμα: 

Α ἰχμηταὶ χαὶ γε χαὴ πτίρος αακχίδοη. 
Τοί ὐτύ. 

Ο ἵσγ Ὡσὸ λδυχαγεῖν ϑυρεαίασιδες, οἵδε χαλινοὶ 
ἊΣ “διχηδὸν, ξετοί γ᾽ ἀμιφίξολοι κοίμοιχες, 

ἃ ἐδ μῶωυται, ποθέουσα, ὁ μῶς ὕπζοις τε χαὶ αὐδρας 
Π ὀηγαίδι᾽ Οιξογ ὃ ἀϑίας αἰ μιφέχομεν θαγατος. 

ΜΕΛΕΑΤΡΟΥ. 

Τίς δὲ μοι ογητῶν «αἰδὶ. 3 ι[κοῖσιν αὐῆνψε 

Σ κυ λα, πϑμαιθάφην τέρψιν εὐδόλίου; 

Οὔτε γὸ αἰγανέαι αὐξκα γέες, οὔτε τ πήλυξ᾽. 
Ἑ ὕλοφος, τε φόνῳ χεανδὲν αὐῆρε σοείχος: 

Αλλ᾽ εἰντωῖ γδμόωντα χαὶ ἐςυφέλικτα σιδήρῳ, 

Οἷααξ οὐκ «γοπᾶς δλλὰ χρραΐν ἔναρξαι. 

Οἷς θοίλφιμον κοσχεῖτε γα μυήλιον ὅστλια δὲ λύκμϑρῳ ᾿ς 

Λ 4φξόρμϑυα βροτέῳ, σηκὸς Ἔηρηος ἔχοι. 
ΦΙΛΙΠΡΙΟΥ. 

Ε μέολα χαλκολύφα, φιλόπλοα τείχεα γηῶν,". 
Α κἀακχο πολέμου κείμεθου εἷρτύρια. 

Ἡ νὴ δὲ σιμξλϑυφκηρϑζοφα δῶρᾳ μδιοσῶν, 
Ε σμῷ βομμιξητῇ. κυχλιόσειβοαθόνϑυα, 

Κ αἰσαιοος δὐγομίης χεησὺ γαρλςόπλα “ὃ ἐγϑρών 

Κ αρποις εἰρξεύης αὐτεδίδεξε τρέφῳ. 
ἈΝ ΤΆ ΒΟΥ: 

Η κέρες αἀμφοτέρξωυ ἔλαχον χαειν εἰμι σγ ὁρ βιοὺς 
Κ αἱ τερπνγη Φιλίοις, καὶ Φόζος αὐτιπείλοις. : 

Ἐκ δὲ πυλαρυϑύξος, πείσων μ᾽ ἔχφ: ἔωρεπεν ἀῤαις ᾿ 
Οὐὖτε κόρες γαήτα ς ,ἔἶτε κόμ(θη χόρυϑι. 

ΑΠΟ ΤΑΧΥΓΡΑΦΩΝ, 

ΦΙΛΙΠΡΟΥ͂, 

Κ υκλοτερὴ μέλιξον,σελίδων σημόρτοξα πλϑυρῆς,, 
Κ' αἱ σμάλζωω δονακων οἰκροξελεῖν [λυφίδῳ, . 



ἜΙΒΛ. ΕΚΤΟΝ, 44: 
Κ αἰ χανονγῖσγ᾽ ὑπατίωυ,ᾧ τἰοὺ τ θ αἱ ϑῖνα χίσνσιν, 
Α ὑχμιπξὸνπ πόντου τοῦ μια τόεντα. λίθον, 

Κ ὀιγιυϑης μούσους Ἡἰπυπαυσαίμϑυος κα μαΐτοιο 
Θ ἤχεν,ἐπεὶ γήρᾳ χανϑθὸς ἐπεσκέπτετο. 

Αδυλον. 

Γ ἐαμμαπόκῳ πλυθοντα μδιβσμαπὶκυκλομιόλιξδὸν 
- αἱ χανόγα, γξαΦὶ ίδων ἰθυτάτων φύλακα, 

Κ αἱ γραφικϑίο δοχεῖα, χελαηνοτοίτοιο ῥέέ, δ ρῦ,, 
Α χρῷ τε μεοσοτύμοις δ λυφέας καλα μεῖς, 

ἢ ρῆχα λέξων τε λιθον,δοναίκων δ0δνγέα. κόσμου, 

Εγθα αἰξἐτεκξέων ὀξὺ χαρῳγμα πέλᾳ, 

Κ αἱ [λυφανᾷ καλάμου στλατέος ἱρ λωχῖνα, σιδυβδ, 

Ο σλα σοι ἐμιποείης αἴϑετὸ τὴς ἰδίης 

Κικμηκως νϑυέδη μος ὑπτ᾽ εἰχλύος ὄμμα παλα)ὸν, 
Ε μμεία: σὺ σγ᾽ ἀεὶ φέρξε σὸν ἐργατίγζω. 

ΠΑΎΛΟΥ ἀρηοθ 

Γ υρϑὶ ἰχυαγέης ἐμόλιξον σημαλτοραι γφαμμῆς, 

Καὶ ἱσκληραν οἰκϑνζευ ἑηχαλέζω καλάμων, 

Κα πλατὸν ὀξιωτηρᾳ μεεσοοκδέων δογάχγων, 

Καὶ χανόνα, γεαμμῆς ἰϑυπύρου Ὁ μίῶω, 

Καὶ δ ζόϑνο [λυαλοῖσι μδιαν. πεφυλαγμένοι! αὔτροις, 

Κ αἱ [λυφίϑας καλάμων ἄκρᾳ μδιαινομδύων, 

Ἐρμείη φιλοδημος"ἐ ἐπεὶ χρόνου ὀκκρεμς ἤδῃ 

Η λϑέχατ᾽ ἐφθολρμδυ ῥυοσον Ἐχισκεώ ον. 

Αδυλον. 

Τὸ ὥοχόοτα μόλιξ δὸν,ὃς αἱ ἰνξα πὸ οἶδὲ χαρφίοσειν, 

Ο 8 πὐραϊξύων ἰθυτενὴ Ὀμό, 

«Καὶ ̓χόλυξα σκληρϑνκϑι λα μινφαῖρν, Δὲ ὼ αὐτὸν 

Η γεμόνα λεἀμμῆς ἀπλαρέος χανένα, 

Κ' αἱ λίϑον ὀκριόεντα, δὸνοοἷξ 2ι δὲ οσὸν ὀδόντα 

Θ ἡγεται,αἰμιξλιρυϑεὶς ἐκ δολιχογξαφίης, 

Καὶ βυϑίζω πειτῶνος λιπλα [κί οιο! χὰ μεύνην 

Σ πόγζον,ἀκετορίζου πλαΐζομϑρης γεαφίδες, 

ΤΙΝ, 
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446 ΑΝΘΟΛ. ΔΙΑΦ. ΕΠΙΓΡ. 
Κ αἱ χίςην πολύωπα μϑηανδόχον,εἰν ἑγὶ πόρτα 

Ε ὑ" ὑγραφέος τέχνης Ὀργανα. ῥνομδύζω, 

Ἐρι ρμῇ ἢ καλλιαδης, ξημερδε αἰ ασὸ γύερθε ὄκγῳ 

Χ ζρα καϑαρμόζων ὧκ δολιχὼν καιμξ 

Α δνλον. 
Αἰ (ρφχον ἀἰπλανέος μόλιξον γξατγηδοι χελδίϑου, 

Ης ἔπι ῥιζοῦται γραίμμιατος ἘΣ μονίη, 
Κ αἰ χανόνα δοχαλοῖο κυξερνητῆδᾳι μολίζδου, 
Κ αἱ λίϑαικα τοητίω απσύγίῳ ἐφδουϑύώω, 

Κω Ἰ μδήανος σαϑεροῖο δονγηῖον, δλλαὶ χαὶ αὐτὴν; 

Ε ὑγραφέων καλϑμων αἰκρορα φᾷς εὐχίδεους, 

Σπογίον αἱ λὸς βλάφημοι,χυτῆς λά μ(δνα, ϑα λοίοσης, 

Καὶ χαλκὸν δογαίκων τεκΊογα. λεπήλλέων, 

Ἐ γθούδε καλλιηνϑύης φιλομειδέσιν αὐϑετο μούσαις, 

ἹΡ ἡρφὶ κεκμηκώς ὄμματα χαὶ παλάμζω. 

ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ͂ Ὡσπὸ ὑχῆρχων αἰγόπηίου. ' 

Α κλινέας γεα φίδεοσιν αἰπιθύνογτα πορείας, 

Τ ὐνδὲ μολιδδὸν ἀἰγων,χαὶ. μολίξου τό, 
Σ εὠδρομιν ἀιδιοχηα, πολυτρήτου τ΄ πὸ πέπφηρ. 

Λ ὥαν ὃς αἰμθλῴαν 95γγε γϑεωυ χα λοίμον, 
Σιωσὴ αὐζοις καὶ λοίμοισι αϑραν, μιυφήρλα φωνῆς. 

Α γδρομεῤηεγσμάληςτ τ ὀξυτομων χοπίδου, 

Ἑ ρμείη φιλόδη μος" ἐ ἐπεὶ γόνος ὄμμιαπος αὐ γάω ̓ 

Α μιδλειώας,πα λαμ δῶχεν ἐλδυϑεριίω. 

Τοῦ ἀὐτυ 
Αὐλαχαςὶ ἴζυπθρων γφα Φίϑωνκώνλοισι γαραίοσαιν ΐ 

Α νϑεμοίσοι πρωρθεὶς ἐδ ἐμὸς μόλιζος, 
Κ αἱ μολίξῳ  ξώσηει χαψῶν τύπον ὀρλὺ ὁπαζων,. 
Κα ̓λίδορ δὐοκδέων ϑηγάλέος κα λάμων,, 

Σ μὐ χα λοίμοις ἀγίος τε μϑηανδόχον οἷσι φυδάοσει.. 

Αἰων ἐοσονδίοις γήρευ Ῥἰποιχονδρων, 

Δέ ἐλϑυσῃ, τὰ ἢ Γλυτῆλοςι σιδέρεον, ὧ δ ϑρασὺς Ὄὴρῃς 

Σ ἑοῦ μιου ποῦς ἰδίου, δῶχε εἰ φαλορίν, 



ΒΙΒΛ. ΕΚΤΟΝ. 447 
: ῥμείη, σαὶ γὸ ὁπλαῖσυ σ᾽ αἰδρανέος Φιλοδύμου 

1 9υνε ζωζου, λφπομδβοιο βίου. 

ἌΠΟ  ἘΠΡΟΥΝ ΑΙΚ ΤΩΝ, 

ὧν κζ 
ΦΙΛΛΙΡΠΟΥ͂. 

Α ὐλὸν καμινδυτῆρᾳι τὸν φιλζεύεμον, 
Ρ ἕνζω πε τησίγρυσον ὠκυδυκτορα, 
Κι ἀ᾽ τὸν δίχηλον καρκίνον πυρ9:γεὲ τίωυ, 

ΠῚ τυχὸς πύδως τε ζοιέδὲ λφψόρηλθηρες, 

Ὃ χευσυτέκίων δὴ μοφωνν χυλλξοίῳ 

ει ϑχκε, γῆρα χονϑον ἐζοφωρϑμος. 

ΠΑΡΑ Υ ΤΟΥ͂. 

Εκ πυρὸς ὃ ῥαιφὴρ καὶ ὁ καρκίνος, ἡ τε πυροίγξη, 

Α [κειθ᾿ ἡφαϊςῳ δῶρα πολυχρ ὠτεος: 
Ὦ πυκνὸν χροτέων καρ ἄκμονος, ὄρέτο παισὶν 

Ο λῦον ὀϊζυρξωῦ ὠσούνϑρμος πενίζωυ. 

ΦΙΛΙΠΠΙΟΥ. 

Σ ταθμάιωυ βϑυτενῇ μολιξαρϑέα, δδυριτυπῇ τε 
Σ φύρον;χαὶ γυφος ἰμιφιδέηεες ὐρίδευς, 

Καὶ σ!δαρὸν πελέχυν φελεχηγτομον, ἐθδρομόν τε 

Π εἰονα μιλτείῳ ςαγματι πειθουϑρον, 
Ὑ ρύπλυα θ᾽ ἑλκεσίχᾳροι, τέρετξα τε, μμελτοϑυρὴ τε 
Σ: χοῖνον «σ΄ αἰχρονύγῳ ψαλλουϑύζω χανόγι, 

ἊΣ οἱ χϑύρη [λαυκῶπι λεύγτιχος ὦπασε δῶρον, 

Αὐϑος ἐπεὶ των πϑῦ ὠπέδυσε χεόνος. 

ΛΕΩΝΙΔΟΥ. ; 

Θ ἡ εἰς ὁ δαιϑὲι λόχφρ τὰ παλλαϑδιὲ πῆχωυ ἀκα μπῦ, 
Κὶ αἱ τετϑιμὸν γωτῷῳ χαμ-ύγονϑμον Ὡρίονα ̓ 

Κ αἱ πέλεκων, ῥυχαίαν τ᾽ ϑὐαγέα, οὶ «ἰξιαγὲς 

Τ᾽ ρύπθλμον͵ εἰν, τέχνας αὔδετο πιεκυσοίνϑμος. 

Τέλος τῷ ἐκτου τιμήματος τὴς αὐδολογίας 

Αἱ αι φόρων ἐχηγρα μάτων. 
ἘΠῚ 

ΡΥ ΨΟ ΎΥῬΨΦΨΎΥΣΥ ΦΥΥΎ ῬΥΜΨΥ ΟὙΥΨΎΥΨ ΝΠ ΥΟτΥΥ ΔΝ. ἐ ᾿ 
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τμήματι αἰξεεχένϑμα. 

Ἐν τῷϑε δ᾽ ἑξδυμωΐ μήματι «ὐξιἐέχξ᾽ ἑταμοικαί τ- 
γα, Ἔιποφϑεέγματα" τα μι, ὡς ἐϊκώμια" "τὰ “ἢ 
ὡς Ἐππξολαῖ; τα δ᾽ ὡς α; ἕκασον ἔτυχεν, ὅσα μὴ 

“δὸς: Ὁ αἰσεμνότερον ὸ αἰχφότερον Ἰἀποκλίνᾳ. 

τα γδ  οιαῦτα, πολλα, ον τῶ αὐτιγράφῳ ὄντα, 

γ Ῥέλιστε, φησὶν, ὁ Ἐπκαεν, ὍΝ 

ΑΝ ΘΟ ΘΕΑΙ͂Σ 
διαφόρων ὀλιγραμμάτων, εἰς ἑπῆὰ 

βιξλίω διηρημβοης, Ὁ ἐξ δόμον. 

ΜΈΛΕΑΓΟΥ. 

Η δὺ μέλος νὴ πόζα, τὸν Ὁρκοδα. πηκίδι μέλπεις 

Ζ ζωοφίλᾳ λίγφ, ἀδὺ χρέχεις τὶ μέλος. 

ῃ οἱ σὲ φύγω,ποῥτη με «ἰξισείχοεσῳν ἔρωτερ, 

Ο ὑδ᾽ ὅσον ἀμπείσρι βαιὸν ἐ ἐῶσι χρόνον. 

Η » μοι μορῷν βόν 4. πόϑεν;" πολιμεῦσει, ᾿ 

Η χαρλς"ἢ τί ̓λέγω,πθύτα πυαλ. φλέγομϑῃ. 

0 ΐ 

Ν ἡ τὸν ἔρωτα, ϑέλω Ω ος οὔασιν Ἐν ες ; 

ᾧ δόγμα κλιυῷ ἢ ΤΣ λητοϊδεῶ χιϑάρας.. 
Αδυδλον.. 

ἽΡ ἰς, ῥοδὸνὸ φέζφανος δ[νεσιου," ῥοϑὸν αὐτὸς, 
Του. φεφαϑου; δοχέω, λείπεται ὁ φεφανος. ῖ 

ΜΕΛΕΑΤΡΟΥ͂. 

Ο ςέφανος «ὐξὲ κε τὶ μϑρούνεται ἡλιοδωράς, 
Α ὐτὴ γ᾽ ὀκλαμπει τῷ φεφαϊουςέφαμγας. 

Τού ἐὐτῦ. 
Η ὃν λδυχὸ Ἰθν ϑούλλ 4, ϑοίλλᾳ δὲ Φίλομξρος. 
Ν αὐὐχίοσο, θολὰ ά Ἂ οὐρεσίφοιτα κρίνα. 

Η δ “γ᾽ κἡὶ φιλέρφιςος οὖν αὔλεσιν ὥφαμον αὐϑος 

Ζ ἱωοφίλο. πεῖδοις ἡδὺ τέϑαλε ῥόδον. 
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Λ φμῶνες, τί μαίταιαι χϑβψ!ς ἔπι Φαιδρα γλάτε; ; 
Η ὃ παὶς χρείοσων ἡδυσπνγόων φεφφαϑων. 

Το αὐτν. 

Π λέξω λδυχόον,στλιέξω σ᾽ ἐπα λοις ἅμα μαύρτοις 

Ν αὐὐῤκιοσον, πἈέζω χαὶ τὰ γλῶντα χρίνα, 

Π λέξω χαὶ κροχϑν ἡδυωυ" ἔχτπλέξω οἡ ὑάχινθον 

- ορφυρέζευ,πλέξω χαὶ φιλέραςα ὅδε, 

ς αὐ ὄχι κροτάφοις μμυρφξοςρύχου ᾿Ι λιοδωρας 

Ε ὑσπλόκα μὸν χαγτέου αἰ)οξολῇ ςξεφανος. 

Τοῦ εὐττ. 
ᾧ αἰ ποτ᾿ -» μύθοις πὸρ δυλαλον ἡλιοδωραν 

Ν᾿ κασην αὐτὰς ἀὲχαρίᾷς ̓ χάρισιν. 

! Τοῦ εἰτο. ἰ 

Οξυξόω κώνωπες, αὐαιδὲες, μαι γος αὐδα ν 

Σ ἱφωνες,αὐδραΐν κνωδὰ λα διτ]έρυγα, 

Β ἀμὸν ζζωυ οφίλαιί λίτομαι, ἡπαρεθ᾽ ὕσυνχον ὕπνον 

Ἑ ὕξδῳν:- μὰ σγ᾽ ἰδοὺ (ὠκοφαγεῖτε δι». 

'Κ α) τί πσϑοσηκαίτέωυ αὐδῶ; χαὶ ϑῦρες ἀτείκί»ι 

Τε ἐρπονται τρυφερῷ ἐπετίι ᾿ χλιαορϑυοι. 

Α λλ᾽ ἔτὶ νῦν φρολέγω καλᾳ, ἰθρέμματα, λήγετε τὸλ 

Η γνωώσεοϑε χερῶν ζιλοτύπων δυώαμιν. ( ((ῆς, 

ἜΝ Ἐἢ 
Γ᾿ πιης μοι κώνωψ, τουχὺς ἀίελος, θασι “γ᾽ ἀΐκροις 

2 ἑωοφίλας ψαύσας πὐεϑοίϑύεαζε χοίδὲ, 

Α γξυπνος μέ μνᾷ σε σὺ σ᾽ ὦ λήϑαργε φιλοιιύτων 
Ε ὕδῳς.Εἶα, πέτευ γα! Φιλϑθμὸ υσε πέτευ. 

Η συχα δὲ φϑέγξαι, μυὴ καὶ σύ κοιτον ἐγείρφις, 
Κ ινήσης ἐπ᾽ ἐμοὶ ὧι λοτύποις ὀδυυίΐας. 

Η ν γ᾽ ἀγαύγης τίω ποῦ δα, δορωςς φέψω σε λέοντος 
Κων ,καὶ δώσω χφοὶ Φέρᾳν ῥόπαλον. 

Τού αὐταὶ. 

Νὴ τω γπξαδῥαι γαροπιοῖς ἐ ἐνὶ κύμασι κυωρίν ἥ 

Ἑ εἰ χαὶ ὧκ μορφαξ αἱ χρυφεξοι τρυφεροί, 

ι Ἐξ, π|, 
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Τοῦ αὐτὶ, 
Ἐντὸς ἐμῆς κρα,δίης τω) θῦλαλον ἡλιοδαραν 
τ υχζω τῆς ψυχῆς ἔπλασεν αὐτὸς ἔρως. 

ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ. 

Β οἵδ! ον αὐ λητεὶς,χαὴ πὸ λπας,α] ποτ᾽ ἐραιςαὶ, 
Σ οἱκύωρι ὍΣ ζωνας ὥέτε »ραφας ἔϑεσαν. 

Ἑ μπορε,χαὴ Φορτηγέ, Ὁ σὸν βὰ λαντίον οἶδεν 

Κ αἱ πολεν αἱ ζῶναι, καὶ πό)εν οἱ πίνακες. 

ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ. 

Α νϑοδίαμτε μδίιοσω αἱ μοι γροὺς ἡλιοδώρᾳς. 

Ψ αὐφς, ἐκ, ὡρολιποῦσ᾽ εἰαρινας καλυχας;, 

ἩΗ σύγε; μνύᾳς ὅτί χαὶ [λυκὺ τὴ δυζπίφον 

1 ἱκρὸν αἰεὶ: ἰχραϑδιᾳ κέσρον ἔρωτος, ἔχά; 

Ν αἱ δοκέω, τὸν δὺ, τῦτ᾽ ὦ φιλέεαςε.παλίμιποις 

ΣΞ: τεῖχε᾽ παλαι πίω σὴν οἰδονϑυ αἰ γζελίζω. 

Αδυλον. 

Κ αἰπυεὶ χαὶ νιφετῷ με,ὼ εἰ [δουλοιο,κεραυνῷ" 

Β αὐλε, ὁ εἰς κρημνοῖς ἕλκε χα εἰς πελαγη.. 
ἈΠ }5 Ι Ἀν} 

Τὸν γὸ οἰπαυδησοιντει, πο)οις καὶ ἔρωτι δῶ νϑώτα,, 

Οὐδὲ δ]: χρυχά πῦρ Ὀχιξονύνϑμον. 

ΜΈΛΕΑΤΓΡΟΥ. 

Τ ὀσκυφος ἡδὺ γέγη)α. λέγ σ᾿ τι ἀξ φιλέρωτος. ; 
Ζκυοφίλος ψαυς τῷ λοιλίου ξύματος. 

Ο λίιον εἶθ᾽ α΄ πο΄ ἐμοῖς γείλεοσιν χείλεα θεῖσα, 
Α πν»δυςἱ ψυχὸρ ταν οὉ ἐμοὶ πσρδοπίοι. 

Τοῦ ΣΕ 

Κι γρύοσω τὸν ἔρωτει τὸν ἀφιον" Σϑτι "ὃ Ξῷ τί 

Ο βεϑρινὸς ὧκ κοίτας ἀγχετ᾽ δστογηαϑμος. 

Ε “1 Ἴεῆ ὁ προ [λυκύδαχρις, Ὧ μ ὠκὺς, οἴϑοι μι 

Σ ικὰ γον, ππεροήε,νῶ νῶτα φαρεξ: Φόρος. (οὑς: 
Π αζοςογ᾽ ἐκέτ᾽ ἔχω Φεαί ῳν τίνος ὅτε γὸ αἸλήρ,.ς 

Ου δϑῶν Φϑο τεχεῖν τον ϑρασεεῦ, οὐ πέλαγ. 

Π αὐτὴ “ὰ χαὶ πᾶσιν ἀπέϑεται. δλλ' ἐσορφιτε.. 

Μ που γεῶ ὃ ψυχαῖς ὀήγα τίϑησι λίνα... 
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Τ᾿ οζότα ζωοφίλας δμμκασι χρυπήσυϑρος: 

Τού αὐτοὶ 
Π ὡλείαϑω χοὴ μαοΐξος ἐτ᾽ εἶν κόλποισι κα δευδων" 

" ὡλείοϑω “ἱ δὲ μοι ζ ϑρασὺ αῷτο σπεες φ; 

Καὶ γὺ σιμὲν ἔφυ, χαὴ “ἰπασστηερον" ἀχρα ο) ουξι 

Κ γἱ 4 χαὶ κλαῖον πονλαὶ, μεταξὺ γελά. 

Γ΄ ρ9ς σγ ἔτι λοιπὸν ἀτρεςον,αἰ εἰλαλον, ὀξὺ δεδδρχός, 

Α γεμον" ἐσ) αὐτὰ ματεὶ φίλα ἀϑασόν. 

Π αὐτα τέρας «Ὅοιγαρ πεωρώσεται εἴ τὶς “δστοσγλιοῖς 

Ε μιπορος ὠνήαϑαι πεῦδω ϑελοι, απὸ ἐσίτω. 
Καὶ τοι λίοσετ᾽ ἰδὸὺ δεδειχρυμδρος. οἰϊτὶ σε΄πωλαΐ" 

Θαρσᾳ "ζωοφίλα στεύπροφος ὧδε μϑρε. 
Τοί αὐττ. 

Ἑ ἶπε λυχαηνίϑδι δδρχ ας, ἰσ}᾽ ὡς δ Χικίητα φιλοῦ σαι 

Η λως,οὐ χρυ ᾳ πλαςὺν ἔρωτα χεξώος. 

ΛΕΩΝΙΔΟΥ͂. 

Ο ὐκ ἀδικῶ Ογ ἔρωτα. [λυκός" μἴοτυρομοι αὐτίω 
Κ ὑωρὶν᾿ βέξλυμφψ σ᾽ ὧν δολίου κέρᾳος͵ 

Καὶ πᾶς τεφροῦμϑη.ϑερμῶ σἹ᾽ ἔπι ϑερμον ἰϑιλ ᾿ 

Α πακτον.λωφᾷ σ᾽ οὐ σ᾽ ὅσον ἰοξ ὅλος. 
Χ ὦ ϑνητὸς τὸν ἀλΐξῳν ἐσώχει" θνητὸς ὁ δούμων; 

Τ ἰσομαι" ἐϊκλήμων σγ᾿ ἔσομ᾽ ἀἰλεξαρϑρος. 

ΜΈΕΛΕΑΓΡΟΥ. 

Νὺξ μακχρὴ, ᾧ χεῖμκαι, μέσην “ἢ; Ἐχὶ πλ4α δὲ δοωφ: 

Κ ἀγὼ παρ αϑοϑύροις νείοσομίϑ ὑόυϑρμος, 

Τρωλεὶς πἧς δολίης ἑ λέγης ποθῳ.ὁ ιὸ ἔρωτα 

Κυύωρις ,αὐιηοὸν σγ᾽ ὧκ πυρϑς ἦχε βέρος. 
Τοῦ αἰτεῖ 

Γ υμ ζω ζω ἐσίδης χα λλίςηον ὦ ξένε, φήσές, 

Η λλακΐαι δισηλοιῶῦ γραμιμια συρηκοσίων.᾿ 
5 

ΠΟΣΕΙΔΙΠΠΟΥ,ἤ ΑΣΚΛΗΓΙΑΔΟΥ͂. 

Α ὑτοὶ τέω ἐπα λίοὸ εἰρξωώιον εἰδὸν ἔρωτες, 
͵ τ-- ᾿ ! ΕἸ ! Π 

Κυκριδὸς ἐκ χευσεων ἐ ρβυϑι οϑα λώμων, 
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Εκ τρηχὺς ἀνθ ποδῶν ἱερὸν ϑαίλος, οἷα τε λυΐδου 

Τ᾽ λυπηζω,  » ανίων βοιθονϑμέων ϑράτων. 

Κ' αἱ πολλοες τῦτε χερσὶν ἐπ᾽ ἠϊϑτοισιν ζίξοις 

Τό ξου πορφυρέης ἤχαν ἀφ᾽ τ ιοπεδόνης. 

ΜΕΛΕΑΤΓΡΟΥ. 

7 ξυοφίλᾳ καλλος »ϑὺ ἔρως, σύ χϑιτα δὲ φίλπξφα, 

Κ ὑωρις ἔδωχεν ἔχάν αἱ χαξατες δὲ, χάρνν. 

Τοί αὐτν. 
Ν αἱ μαὶ πὶν δ πλόκαμον τί μδες φιλέρωτα κίκιννον, 

Καὶ μιυρόπνοιωυ δυμοιξ γρῶτα τὸν ὑπγαπάτζω, 
Ν αἱ παλινἰλιαίδὸς φίλα παλγνια,να) φιλοί γθυπγον 

ΔΛ ύχνον, ἐμ κ μων πολλὰ πιόντα μέλη, 
Β αὸν ἔχω τύγε λάφϑεν ἔρως Ἐχὶ χείλεσι σραῦμα:" 

Ε ἴγ᾽ ἐδελάς, χαὶ στ᾿ εἰπὲ, καὶ οὐκ τὐ]υσοι(θ1. 

ΑΣΚΛΗΓΙΑΔΟΥ͂: 

Αἱ σοζι(τοὴ βνῆω καὶ αὐνιον εἰς αἰφροδέτης 

ᾧ οἰτανζοις αὐτὴς Οζκ ἐδελθεσιγομοις" 

Εἰς σγ᾽ ἕτερ᾽ αὖ μολοῦσιν αἱ μυλκα λαί. δεαασότι κω 

Μίσῃ (ἐς κοίτας ζὶ κοϑα σοὶ φυγαάϑας. 
'ὙΤού αὐτῦ. 

Τ' ὦ ϑαλλαΐ δϑιδυμῇ με σξώνήρπασεν' ὦμοι ἐγὼ ὃ 

Τ' ἡκοίαι ὡς κηρλς παρπυεὶ, κάλλος ὁραΐν. 
Εἰδ εμδήαινα,τί τῦτο; χαὶ αὔιϑρακες" Δλλ᾽ αὐ ἐκείνοις 

Θ ὀλψω δι, λεῤμιπουσ᾽ ὡς ̓  ὁδεωμκούλωχες. 

ΡΟΣΕΙΔΙΓΠΟΥ͂. 

ΔΛ ἰοσομ ἔρως, τὸν ἀΐγρυπνον ἐμοὶ πόθον ἡλιοδώρας 

Κι οἰωισον,αἱ δεοϑεὶς μοῦσαν ἐμέωυ ἱκέτιν. 

ΝΥ Ἢ δὺ τοὶ σαὶ τόζα, τοὶ μὴ δεδιδοιγικένα βόμῳ 

Α λλον, ἐεὶ σ᾽ ἐπ᾿ ἐμοὶ πἤζωυα χέοντα βέλυ, 

Εἰ χα! με κείνης, λείψω Φωνζωὺ πδϑϊενσα 

Γραμματ᾽ ἔρωτος ὅροι ζζνε μιαμφονίζω. 

ΑΥΣΑΘΧΟΥ ορλοιοῖκθ6. 

Ἑ  φιλέφο, κἠἡ παμπὸρ «κ᾿ παοκλαοϑέντα χα λοίοσης 
Θυμὸὼ ὀλιεϑυρῆς ἔμ πῆεον ἱχεσίνε" 
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Αλλά τικαὶ Φερνέοις φεγανὠτερον,ζοσον ἐρύοσοι 
Ο Φρύαε,ὅοσον ἰδὲν βλέμματί φᾷδο ϑύῳ. 

Ε ΡῈ τι γωωυαιξὶνη αὐρφιάλοις ες ἰϑερίζν, 

Καὶ ' κατακα !χαζῳν ἄγαν οἰκίξ.τάτων. 

Κ ζνος δ᾽ δὴν Ὥριςος ἐρωτίκϑε ὃς τάδε μίξς, 
Οἴκῖον ἔχων ὀλίγῃ ξιωυον αἰγώνορ ιν. 

ΠΑΥΛΟΥ σιλεντιαρίου. 

Χ ρύσεος αἀψαύτοιο διέτμανν ἅμμα κορείας 

ὭΣ δὶ, α δὲς δϑυα αὶ γα λχελάτοις θα λαμοῖς. 

Φαμὲ λέγῃν τὸν μεῦδον ἐγώ ταδὲ, χάλκεα γικ 
Δ ἀπεδὼ χαὶ δεσμοες χευσὺς ὁ πϑυδαιμάτωρ. 

"ὦ ρυσὺς, ολοις ἡ»τῆρα ςολας κληῖ δὸς ἐ λέγ. 

“Χρυσὸς ἔχιγνάμτῆς ζᾷς (ξαροξλεφαροις. 

Καὶ δϑυναἰας ἐλύγωσεν ὁδὲ φρένα. μμἤτις ἐρα ας 

Λιοσοϑῶ παφίαν, Ξὴρ γύξκον παρέχων. 

ΑΤΑΘΙΟΥ͂ λολαεινύ, 

“ (δαρὸν πολέμῳνα, τὸν εὖ λυμδννσι μδνα;!δ ῥοῦ 

Κ εἰραγτα ἰλυχεροεὺ τὴς αἰλόχου πλοχοίμοες, 
Οπλάτερος πολέμκϑν μεμμήσειτο, χαὶ τοὶ ῥοδϑρ'ϑὴς 

Β  ὀφρυχα τ πϑρτόλμο Ις χερσίν ἐληίσατο. 

Κ αἰ τραγικοῖς αἰχέεονι ὦ κωμιχϑν ἔρχϑν αἰμείψας, 

Μ αςίξεν ῥαδινης ἅψια διλυτέρης. 

Ζ "λομάμὲς ὦ χολασμκα: τί γὸ τῦσον ἡ λιτε χϑύρη 

Ε με κατοικ)είρᾳν ἤϑελε τειρ6 

Σ χέτλιος αἰκιφοτέρϑις δὲ δ ἀαμδρι ς ἡ αὐτοῦ 
Β λέμματος οὐςῆσας ὠϑῦπα, βασκαγίζω. 

Α λλ᾽ ἔμπης τελέθη μισουνϑμος" αὐταρἔγωγε 
Δ εχϑλος οὐχ ὁρόων πίω πἰξεκειρο ϑμώζωω. 

Τοῦ αὐτν. 
Εἰ χαὴ νιωῦ πολιή σε κα τεύνασε, χαὴ Ὁ ϑα λυχρὸν 

Κὶ ᾧνο καπημ λεώϑη χένσζον ἐρωμόμίης, 

ἐΣ φῇες ὠκλρόξελε, ποϑοις γεότητος ἔχτγροις, - 

Ν᾿ ὡὼ χαὶ ἡ ἐποικιτείρᾷν ὁπλοτέρων όδχωας, 
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Μ»δ᾽ ἐχϊΌος ξιωυοῖς κοτεᾷν μέγα, μι; δὲ χομαΐων 

Τ ὸ ῥαδινΐω κούρξευ πάμποὸρ ἀπαγ λαΐσου. 
Α ντὶ ταΐξο: τῇ που δὶ πάρος μεμδήησο ζωλων»" 
Κ αἰνωῦ ὃ ἐξαπίνης αὐτίπαλος γέγονας. 

ΠΑΥΛΟΥ σιλεντίειρίου. 

Μ ἐ56ι ὥγος Φλϑορέοσθῳ « νοκλιέτδ)οντες ὁ ὀὁπίωπήν, 

Φ ὦφιο, δλλήλων βλέμμα, ἐιτυσχόμεϑα; 

Λ ἐκτεο οἰμιφα διε μδηεδυμαιτε χἰνίς ἐρυξη 
Δ ελσας ἢ λέξας ἐρθροοὲ ἔρωτος αὐνρ, 

Φ αὐϑμμαιχόν εἰμφοτέφοις ξίφος ἔσσεται)" δον ἡμῖν 
Ξ ιωὼ ἀεὶ μεϑέπειν Ὁ (δον ἢ ϑείγατον. 

ΑΤΑΘΙΟΥ͂ οολαςίκοῦε ἰς Φριώδυζω 

κιϑαοιςρίδω. ᾿ 

ΕἾ ποτε υϑὲ χκιϑοίρης ἐπαφηστειτο πλῆκζον ἔχουσα 

Κ οὐρη, τερψχόρης αὐτεμέλιζε μέτοις: 

Ἑ ἴποτε δὲ πα γικῷ ῥοιζηματι βήζατο Φωνγζωυ, 

Α ὑτῆς μϑηπορϑρης βομίον αἰπεσπτλασοιτο: 

Εἰ δὲ χαὶ ἀἰλαϊίοης κρίσις ἴσα», μᾶλλον αὐ αὐτῇ 
Κ υωρις οὐγικνδν,κἂν ἐδίκαζε παρὰς. 

Σ ἡ ἐφ᾽ ἡμείων, ἵνα μεὴὶ δίόνυσος οἰκεύσας, 

Ἰ οὖν ἰριαδνείων ζῆλον ἔχοι λεχέων. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΟΥ αἰ πάτο. 
ᾧ ὠστφφόρε, κι τὸνἔρωτα βιαΐζεο, μηδὲ διδοίσχϑυ 

Α ρεὶ γφτονέων γηλεές ἡτορἔχφ. 

Ὡ ς δέπαρος κλύ βρης ὁ ὁρόων Φαέλοντα μδικίεϑρῷ, 

Ο ὑ δόμον ὠκυπόδῶυ εἶχες. αἰπτ᾿ αὐτολίης᾽ 

Οὕτω μοι ὐξλνυύκια μίγις ποϑώοντί Φφανᾷσων, 

Ἐρχέο δυηνϑχωύων,ως «ρα κιμμέοίοις. 

Τοί ἐυτύ. 
Λ΄ ξον ἔρως χρᾳ δίης τε χοὺ ὕπατος" εἰ δ᾽ ἐχιϑδυμέςς 

Β νη άν, δνδο τἰ μού δ μδηέων μεταζα. 

Τού αὐτ. 
Ε λκῆς ἔγω τὸν ἔρωτα" ῥε δὲ μοι ἕλκεος ἰγώρ 

Δ αἴκρυον, ὠτειλῆς ὅποτε τερσι ϑένς. 
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ΟΣ: ἰμὶ χαὶ εκ κα χότητος αἰ μήχόμος σέο μα χάων 

Η πιαί μοι παοσει φαρμακα δόσονϑρμῳ.: 

Τ ἠλεφός εἰμεχϑρη, σὺ δὲ γίνεο πιφὸς αἰχελλάίς’ 

Κ Φιλεῖ σ ᾧ πτααῦσον τὸν πῦον ὡς ἔδάγες. 
ΓΑΥΛΟΥ͂ σιλεντίαριου. 

Εἰπὲ τίνι πλιέξᾷς ἔτι βοςρυχον,᾿ τίνι χεῖρας 

ᾧ αἰδριωύφς, ὀγύγων αἰ μιφὶ τειν ἀκίδω. 

Ἑ ς τί δὲ κοσμύσῃης ἀλιαγϑεὶ φαῤεα κόχλῳ, 

Μηκέτι τῆς κα λῆς ἐγζες ἰων ῥοδόπτης. 
Οὐμμμασν εἰς ῥοδὸ τὴν οὐ δέρκομκαι, σδἰὲ φα φνῆς 

ᾧ ἐγίος ἰδεῖν ἐθέλω ̓γεύστον ἠριπόλης. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΟΥ͂ αἰ πο'ατο. 

Τ' δὸ γιόξζω κλαίασοαν ἰδὼν ποτε βουχόλος αὐ, 

Θ αἰμξεεν εἰ λείξᾷν δαίκρυον οἶδε λίϑος. 
Αὐτὸ ἐμὲ φεναΐχοντα τοσρις κΤ' γυχ τὸς δμύχλέωυ 

Ε μηγοος βΐππης Οὔκ ἐλέαιρε λίϑος. 
Αἴπιος ἀ μεφοτέφοισιν ἔρως, ὁ γετὴν ὃς αλίης, 
Ἴ ̓  γιόβη. πεχέων, αὐταρ ἐμοὶ παϑεων. 

ΠΑΥΛΟΥ͂ σιλεντιουρίου. 
» ρυσῆς εἰρύοσουσαι μίαν τεῖδχα δωρὶς ἐθείρης, 

Οἷα δορυκίήτοις δῆσεν ἐμας παλάμας. 

Α ὑπερ ἐγὼ τοωρὶν νϑὺ ἐκαί [γα σει,δεσχκα τινα ξαὶ 
Δ ὡρίδος ἱμερτὴς δ) μῶν ἐς οἰόυϑωος" 

Ως δὲ δια βῥῆξαι οϑέγος Οὔκ ἔχον, ἔφενον ἤδη, 

Οἷα τε χαλκχείη στιϊκτὸς α λυκίοπέδη. 

Κ αὐνιῶ ὁ τοισώποτμος στὸ τιοεχος ἠέρτημαι, 
Δ εασότις ἔνθ᾽ ἐρυσγνγπυκναὶ μεϑελχθμ. 

Τού εὐτν. 
Οφρὶν ἀἰμα λϑούκτοισιν εὐνὶ φρεσίν δε εἰν ἡ). 

Οἰςροφόρφυ παφίης ϑεσμκὸν ἀἰπειπαμϑμος, 

Γ μοξόρφις βελέεοσιν αὐέμί(ξατος ὁ πρὶν ἐρώτων, 
Α ὐχύα σοικλίνω κύωρι μιεσομπόλιος. 

Δέξομε κα γα λόωσει (9 ζω τὶ παλλα δὰ γιιφις 

Ν εὖ πλέον ἢ Ὅπαρος μήλῳ ἐφ᾽ ἑασερίδων. 



456 ΑΝΘΟΛ. ΔΙΑ ᾧΦ. ΕΠΙΓΡ. 

Τοῦ υτοῖ 
Ν αἱ τάχα τὸυταιλέης αν χέοντα πήματα ποινὴς 
Η μετέρων χέων δεὴν ἐλαφρότεροι. 

Οὐ "ὦ ἰδὼν σέο κούλλος αἰπείργετο χείλεα αἰξωὶ 

Χ είλεὶ σὼ Ὁ ῥοδέων αἱ ροπέρῳ κοιλύκων. ᾿ 

Τ αἰτωλοε,ὠκριτόδεχρις. αἰ ῥτέλλοντα δὲ πέτρον ἐ 

Δ εἰδυεν λα ϑαψήν δοπερον οὐ δουύατω. 

Α ὑταρ ἐγώ, ζωὸς μϑρ ἐὼν κατατήκο (4) οἰφρῳ" 

ἘΠῚ τῇ: ὀλιροδρανίης,χϑὴ μύρον ἐγίες ἔχω, ᾿ 

Τοί ἐὐτύ, 

Ἑ σξέοϑυ φλογο πύοϑς μϑρος: οὐκ Ἐπί καμνω, 

Αἰ λλα; καταφλυνύθω,ψυχόμ᾽ παιφίν. 

Η ὃὅὴ δ κῷ, (κα, δ ἐ ὀσία καὶ ἡ Φρένας ἕρπει 

Π αμιφαρον ἀσθμαίνων ὥπ' ὁπικρὸς ἔρως. 

Κι αἰ φλοξ ἐν τελεταῖς ὅτε λύματα πϑϑτα λαφύξέ, 
ᾧ ορξῆφη μόμίῃ ψύχεται αὐτόματος. 

Τοῦ αὐτῷ, 

Ω ΤᾺ μιμνάξῳ σέο τηλόλεν Ξργέτι χούρη 

Δα, δυωδεκαΐτης, ὦ πόποι, ἀξαπόλης" 

Ο ὑσγ᾽ ἔτλζω ὁ τάλας. ΧΩ αὔέιο ἄμμι φααϊϑη 

Τ᾽ ηλοτέρω μᾶωνς,ναὶ μα σὲ δωδεχοίπης. 

Αλλαϑεοις ἱκέτευε φίλη μῆ ζαῦτα γαροίξαι 

Ο ῥχιᾷ, ποιναΐης γῶτον τ σελίδος. 

Θ ὑπὸ 5 σοὺς αρίτεοσιν ἐμὴν φρώα: μηδέ με μᾶς 
Τ' ὁτνα κατασμμύξῃ χαὶ χαὶ σξο χαὶ μακάρών, ἡ 

Τοῦ αὐτῦ. 

Διρλίδας αἰμφετίναξεν ἐμοῖς γα λότεια ωροσώποις Δ΄ 
Ἐ'ἄσερος, ὑξριςὴν μυῦϑον ἐπέ ξα νϑβη. 

Ὑ(οις ἔραζε ἔλυσε, (κού τέρω σδῈ μυῖϑος ἀλᾳται" 

Υζρις ἐμόω ἐρέϑᾳ μᾶλλον ἐρωμμλρίζωυ. 

Ω μέσαι αὶ ἡ λυκαΐδαντα υδιῳ ὠπόρδθυδεν ἐχείνης: 

Ὡ πύποι,δλλ᾽ ἱκέτης χροξῖος δοὺς ἔζων. 
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Τού 
Η σὺν ἔτὶ φϑινύπωρον χἰχύρτερον εἴαρος ὁιλῊς, 

Χ {μα σὸν δρλοτθίου δερμθτερον ερεος. 

Τοί αὐτῦ. 
Κ ἐχρύφόλοι σφίγίοισι πεζω τεῖχα; τήκομαι 0 ἰ'φρῳ, 

Ρ εἴης πυρχοφόρου δείκελον εἰσοοόων. 
Α σκεπες ὅφ1 καίρζευον; ἐγὼ ξανδισμιατι γα]της 

Ε κχυτον ον φέρνων ἐϊξεσύξησαα νόον. 
Α ρ)δυναῖς ὀδονησι κουτήορᾳ βόςρυχα κεύές; 

Ο ὑδὲν ἐλαιφροτέρη φλοξ κατέχᾳ χρα δέου. 

Μορφυν. πα ϑαδίην 2.56 ἐτῶν τϑιας αἰ μιφιπολ δ᾽ 
Π σα δὲ μοι μορφη πῦρ ἰδ)ον ἀσξοχέ4. 

Τού υττ. 
Φεῦ φεῦ ὁ δ᾽ λᾷλημα τὸ μείλιχον ὁ φϑῆνος εἰργά, 

Β λέμμα τε λαθριδίως φϑεγίουϑυων βλεφαρων. 

 σείνϑμοι γ᾽ ἀΐχιςα, τελύπα δι ὄμμα να ῆς, 
Οἷα πολύϊλξωον βουχόλονὶ γαϊχίησι 

Ι ςασο χαὶ σχοπία ζε" μοίτέω δὲ σὸν ἥτορ αἱ μκὐοσου: 

Οὐ δ Ἐχὶ ψυχέω δμικᾳ πεογνζαγυσες. 

Φ Τοίύ αν, 
Α γέδᾳι λυοσητῆθα χυγὸς βεξοληνϑῥον ἰῷ, 

Υ δασι ϑηρείϊωυ εἰκόνα φασὶ βλέπειν. 

Λυοσώων ζα χα πικρὸν ἔρως εὐγέπηξεν ὀδὸνται 

Εἰς ἐμὲ καὶ μδρίαις ϑυ μὸν ἐληΐσατο, 

Σ νω γὸ ἐμοὶ χαὴ πόντος ἐπήφοιτον εἰκόνα φαϊνέ, 
Κ αὶ πόζαρμδμ δῖναι, καὶ δέπας οἰνοχόον. 

Τού ὐτύ. 
Μυχέσετις σπήξ4ε πόθου βέλος ἰοδύκην γὸ ἐδ 

Εἰς ἐμὲ λαΐξοος ἔρως ἐϊξεκένωσεν ὑλῶν. 

Μὴ τὔερύγων δο μέοιτις ἐπήλεσιν' ἐΐξότε 7,5) μοι 
Λα ὑχεξας στονοις πικρὸν ἔπηξε πόδ, 

Ἃ ξεμι φὴς, ὠδόνητος οὐέξεται σεν μετέςη, ς 

Ἑ ἰς ἐμὲ συζυγίζωυ κειφάψθμος πῆερύγων... 
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Τοί εὐτν. 
Ο ὅτε ῥόδον ξεφαίων ἐχεδοῦεται, ἅτε σὺ πέσλων, 
Οὔτε λιϑοθ λήτων πότνια. κεχρυφόλων. 

Μωργρα σὴς γροιῆς Ῥσολείπεται, σὲ χομίζᾷ 

ἐκ ρυσῦς αἰ πεκτήτου σὴς τειχὸς ἀϊλαίωω. 

Τνδῶη σγ᾽ ὑώκυλος ἔχφ χάριν ἀοπος ἀζλης, 
Α λλά πεαΐν λογαίδων πολλὸν ἀφαυροτέρζωυ. 

Χ εἰλεα δὲ δροσόεντα, χαὶ κα υϑηίφυρτος ἐχείνη 

Ἑ γϑεος “ϑιμονίη,κεφὸς ἔφυ παφίης. 

Τ οὐτοις πᾶσιν ἐγώ κατα δεύμμνα μφη" ὀμμμκασι μοιώοις 
Θ ἐλορίκω, οἷς ἐλπὶς μείλιχος εὐσδζκά. 

Τοῦ ἀυτῦ. 

Τ ζὸ ωρὶν εὐγεστφρήγιοσεν ἔρως θρασὺς εἰχόνα μιρφῦς 

Η μετέρης )ερμιῷ βεένσεὶ σῆς κροιδης, 
ᾧ εὖ φεδ γιῶ ἀδέύκητος ἐπέπηυσας. αὐταὶρ ἐγώ τοι 

Γραπῆο ἔγω ψυχὴ σῆς τύπον λαΐης. 
Τ᾿ οὔτον χαὶ Φαέθοντι χαὶ αἰδὸι βευρξαρε δείξω, 

Κρ οσϑο Ἐχιασέρχων εἰς σὲ δικα «σολίζω. 

Τοῦ αὐττ,. 

Δ υϑυνᾷ κι εσφα τὶς: ὁ δὲ τοίτος ξὔρχεται ἤδο 
Λύχνος «ἰσυυκλαζῳ, ἥκα εἰδωμνέυϑμος. 

ΑἾδ δὲ χαὶ χραᾳδίης πυρσὸς σεέναπέσξετο λύχνῳ, 
Μηδὲ μ᾽ αἰ τ αἰγρύπγοις δυοθν ἔχφηε-πόθοις. 

Α, πόσα τίω κυϑέρ4αν ἐπώμωοσεν ἑασερος ἐλϑεν" 

Αλλ ὁτ' αὐ,ϑρωπων φείδεται οὔτε θεῶν. 

Το ων. 

Ἂς ϑιζα μοι ἑρμωνα οὐδὸ Φιλακρύποις μ᾽ κώμοις 

Σ τέμιμμασιν αὐλείας αἰ μιφισλέκοντι θύρας, 

Εκ κυλίκων ἐπύχευεν ὕδωρ. οἱ μιαίϑυνε δὲ γατέωυ, 
Ην μόλις ἐς ποιοσὴν σλέξα νϑρ αἰ κιφιλύχην. 

Ἐφλέοϑυν οἹ᾽ ἔτί μάλλον ὑφ᾽ ὕδατος. οὖν “ἢ ἐκείνης 
ΔΛ αίϑριίον εἶχε κυλιξ πῦρ Ῥ λυχερῶν ςομν. 
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Το νῷ. 

ᾧ εαζεόμοι κλιεσφαῦτις, ὅση γαίρις ὁπταῦτε δδιοιᾷ, 
Λ αὔρον ἐπαιγίζων ἶσος ἔρως κλιονέᾳ. 

Π οἷος ηρης,ἢ ταρίξος εἰπείρατον, ἡ ὲ τίς αἰδὼς 

Τ' οιφδὲ Ὁ] οἰκρίνᾳ πλέγματα βόμορϑμοις; 
Εἴη μοι μδιξέοσι τὰ ληήμψιος ἡρμόσεν ἀκ μων 

Δ εσμαὶ καὶ ἡφω σου πᾶσει δὸ λοῤῥαφιη" 
Μ ομεῦον ἐγώ, σφ ἰξασου,τεὸν δέμας εἰ [καὶ ἑλίξας, 
Θ ελορίμζωυ Ἐλὶ σοῖς ἄψεσι βουλῴυϑμος, 

Ἁ ἡ τότε χαὶ ξᾷνος με χαὶ εγδαίπιος χαὶ ὁδέτης, 

Γ' ὀτνα, καὶ ξἠρητὴρ, χὺ κου βοίκοιτῆς ἰδὸι, 
Τοί αὐτῦ. 

Ε ἕοτε μοι πίνογτί σεωωες!αἰουσαι ἄχλω, 

Λα βρη ζοις ἰδίοις αἰμφέξδλεφεφαιοις, 

{Πρ ὀλοὸν δα τὖ]ᾳ με᾿ Ὁ γὸ φεφος, εἷς δυχέω, τὶ 
Ε ἶχεν δ ἡ Γλαύχην φλέξε χρεογτία δι. 

Τοί αὐτῦ, 
Ο εϑρασυς,ὑ ψαύγζωυ τε, χαὶ ὀφρύας εἰς ὃν αἰγείρων, 

Κ {τωι ποοϑονικῆς παΐγνιον αἰδρανέος. 

Ὁ αργὶν τ, πὐρθασίν δοκέων τέωι στοῦ δα. γα λές ψν, 
Αὐτὸς «ἰ ασοδιιμηϑεὶς ἐλπίδος εἰκ τὸς ἔζη. 

Καὶ ῥ᾽ ὁ »ϑὺ ἱκεσίοισι πτεσων ὃν λούεται οἰκῖοις, 
Η ὅ'κατ᾽ ὀφθαλρᾶν Ῥσενα μζωιν ἔχ. 

ΠπΠ ἀρῦένε ϑυμολέαψα. χαὶ εἰηγθλον ἔγδὲκον ἔσκε Γ 

Σ 6 έοσον αἰγάνοο ζευ"ἐγ[ες ἰογ᾿ ἐς νέμεσιν. 

Τού αὐτο, πεμοψόϑρτος υϑὼ κόρη. 

Εἰ καὶ τηλοτέρω μέρ φης τεὸν ἴχνος ἐρείσης, 

Π τίωυὸς ἔρως «τὐ]ϊευῷ κεῖσε τάχή με Φέρᾳ. 

Ἑ  χαὴ ἐς αὐτολίζωυ πδὸς ὁ μόγροον ἵξραι ἤω, 

Γ εζὸς μετφήτοις ἔψομθ ο φαδὲίοις, 
ἘΠ δὲτι σοὶ ξέλλω (δύϑιον γδας ἵλαϑι χούρῃ, 

Εἰς σέ ϑαλαοσαίη τῶτο Φεέρῴ παφίη, 
Κονεὶ νικηϑεῖστε τεοῦγροὸς ἱμιερϑεντὶ, 
Το ωρν ἐπ᾽ ἀ[λαίη θαρσος α'πωσειμϑρν. 

σοι, Ἷ 
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Τού ιν. 
Ο φϑευλμοὶ, τέο μὲ ἐγρὶς ἀφύοσετε γκϊαρ ἐ ἐρώτων, 

Κ ὀνλέος ἀκρύτου ζώρνποται υϑρασέες; ; 

Τ ἢλε αἰ σ ϑρέξωμϑμῦ ὅποι! οϑενος" οὗ δὲ 5 γαλζεων 

Ν ηφάνα ασείσω κυ ωριδὲ μιειλιχίη, 

Εἰ σὴ ϑρα ποὺ χαὶ Ὁ χεῖϑι καταδγετος ἔσσομϑη οἱ ξρώ, 

Γ ίνεοϑε χρυεροῖ δαίχρεσι͵ μυδαλέοι, 

Ἐ γδυχον ὁτλήσοντες ἀεὶ πόνον. ἐδ ὑμέων γὃ 

(9 ὦ) εὑ Ἶπύρϑς ἐς τόοσην ἤλθομδμ ἐργασίζωυ. 

ι ΤἸοίύ ὐτῦ. 

Ισαὸο "ϑρζω Φιλέουσαι,νόον «σϑοσέράσοι λεαϊδρῷ" 

Ε : δὲ λεαγδρείοις χείλεσι πηγνυρϑύν, 

Ἑ ἰχόγα. τἰμἡ ξαϊθοιο φέρω φρεσί: πλεξαμϑύη δὲ 

ἿΞ Ξ αὐνον, ἐούπαομδυζωνο γόσημον ἦτορ ὦγω. 
1 αὐτα τὸν Ὁ παλαίμησιν αὐαήνομφη" ϑήλοτε σὴ, ὀήγν 

Α ἰἐν οἰμοιξαιοις πήχεσι δεχνυμῦδη, 

Ὁ φνάζωὺ κυϑερφα) κι χύρχοι(σ εἰ δὲ τὶς καὶ μὴν 

Μ ἐμιφεται,οὺν πενίῃ με μινέτω οἰογαίμῳ. 

Ἐ-.} 
ΜΑΚΈΔΟΝΙΟΥ υπατυ. 

Τὸ ςύμκα. Ἔ χσριτεοοι, “Ὡροσώπατα σὴ ̓αὐλεσι βώηφ, ἶ 

Ομματα τῆπα τ Φίη, τέ χέας τῇ κιϑοίρη. 

Σ χυλδυφς βιλεφευρων Φαον δμμμαάσιν δας οἰοιδὴ 

Γ αὐτοϑεν ἀν γοθος τπλήμονας ὑῥϊϑέους. 

Τοί αὐτῦ. 

Ἴ ξιφος ον λει  φέτα οὺ μα σὲ κϑυρη,. 

Οὐ " ἥνα τὶ ᾿ωρήξω κὐφριδὸς δλλόταμον,9 

Α λλ᾽ ἵγασοὶ τὸν ϑρνα, χρὴ ἡ ἀζαλέρν αὖ ἐ ἐόντα, 

Δ εἴξω τῇ μα λακὴ κυφριδὲ στειθόνϑμον. 

Ο ὅτς ἐμοὶ ἡ ποῦκοντὶ στέυέμιπορ96᾽ συπὶὶ κατότξου 

Α θϑυμαι, τ ΩΝ τῳ δέρκομιαι αὐτὸν ἐγώ, 

Κ αἰκαιλὸς ὡς Ὁ» ἔρωτι. σὺ σ᾽ ζὸ σ᾽ ἐμεῖο λυϑείης, 

Το ξίφος ἡμετερζωυ δύσεται ἐς λαορνᾳ. ' 
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Τοί αὐττ. Η 

Τῷ γϑυσῷ τὸν ἔρωτα μιετέρχομξαι. Ν ἰγὸ Ἔλρότξῳ 

Ε γα μϑειοσεζων γίγνεται ἡσκαπόρη, ; 

Αλ᾿ ἔαρι δροσερῷ μϑήιτος γέ μϑυ ἀφρο)ρμείως 
Ο χουσὺς τελέῦᾳ ποϊκίλος ἐργαιτίνης. 

Τοῦ αὐτο. 
Κ "χλίξᾳο,γ φεμμύτίσμαι γαίμου πσδεχεέλδυδον ἱξσα; 

Η συχα μοι νθυ4ςπλρτα μοϊτέωυ ἐρίϑης. 

Ὁ μοσαι Τ' Τ δυσέρωτα χόρζευ, τισὶν ὦμῳσα. πέτραις, 

Μ΄ ἥποτε μειλιχίοις ἐμμιασιν εἰσιδύφν. 

Ἰ εἶξε μόνη Ὁ φίλημα" μωτίωυ ποπαυζε σεαυτῇ, 

Χ είλεσι γυμϑοτατοις ᾧ πννι (μγ; υνϑύοις. 

Τού αἰμττ. 

Γ αρυϑυὶς οὐκ ἔργω" Ὁ κί οιώζομα. καλὸν αἰκούσας, 
Ὁ Ἰσοὠμεζυυσὺ δὲ μοι πικροτέρη θανάτου. 

Κ ὦ φόυγάς φιλέοντα, χα οὐ φιλέοντα διώκεις, 

Οφρᾳ παλιν κεῖνον χαὶ φιλέοντα φύγῃς. 

ΑΤΑΘΙΟΥ͂ οολάαςίκού, 

ΠῚ ἄσαν ἐγὼ τίου γύκ τα κινύρομιαρ δῦπε ογ᾽ ὀπέλϑη 
Ορεϑρος, ἐλυγῦσευ μοίρα )αριζόνδυος, 

Α βιφιπερατούζεσι χελιδόνες, ἐς δὲ με ϑείχρυ 

Β ὀργεσι, [λυκερον κῶμαι πε λωσεΐυϑραι. 

Ω φλονέραὶ παύσαεϑε λαλητοίδες: αὶ γὸ ἔγωγε 
ΠΠ ζω φιλομοιλείζζο [λῷοσλρ οἰπε,ϑῥισοίμζωυ. 

ΑἸλλ᾽ ἵτυλϑν κλαίοιτε καὶ ὄρεα, χαὶ οϑανιτε 

Ἑ ἰς αἧπος,κραναζεὶ αὐλινὲ φεζόνϑυαν" 

Β αἱὸν ἵνα. κγώοσοι ψϑιυ. ἴσως δὲ τὶς υζ4 ὄγᾷοος 

Ος με ῥοδουϑείοις πήγεσιν εἰμιφιξαΐλοι. 

Τού ἀὐτύ. 
Σ ὠζεο, σοὶ μων «ὐνέπειν ἘΝ ἰωζω 
Α ᾧ αἰασηραζω, χα παλιν ἀ! ι υδιω. 

Σ ὡὼ δὲ ἐγὼ δακολῦῆτα Δ. είσασυ, οἷαι πε πικρίω 

Ν ὑκταὰ κατασῆνοσοω τίω αἰχεροντίαδαι. " 
ἘΠ ΤΣ 

δο᾽ 1: 



νυ χ δι οἰ ἀν ὦ 

465: ἈΑΝΘΟΛ. ΔΙΑδ. ΕΓΊΓΡ, 
Η ματὶ ὃ σέο φέγος ὁμοίιογιδιλὰὶ ὦ νϑύπου, 

Α φϑογίον σὺ δὲ μοι χαὴ Ὁ λαίλημα. φέρᾳς: 

Κ ζο,2 σφρζύων [λυκερωτεφθν,ᾧ ἔπι πᾶσοι 
Ἑ ἰσὶν ἐμῆς ψυχῆς ἐ κοι ὥκκρεμέες. 

ο Ε 

Ἑ ἰμὲ ἐρϑὺ οὐ φιλόοινος ὅτὸμ ῃ ἐϑέλης με μεϑύσαι, 
Π ρῶτα σύ γά ονδρὴ πσϑϑοφερε, σὲ δέχομφι.. 

Εἰ “ὃ Ἐχυψαυσάς Οὐ χείλεσιν, Οὐκέτι γήφῳ 

Ε ὀμδὲς, κοτὲ Φυγεῖν τὸν [λυκὼν οἱ οἰνοχόον. 

Π ορθμεὺᾳ οὸ ἔμμοι γε κύλιξοδὰ σῦ ὁ φίλημα, 
Καὶ Ι μοιάπα δυνά τίω γαφιν ἐὰ ἔλαξεν.. 

Τού «ὐτν. 
Μήποτε λύε μύκητα φέροις μενον ὀκκίρον ἐτείροις,. 
Μ ἡ τὸν ἐμὸν παύσεις νυμφίον ἐρχόνϑιον. 

Α ἰεὶ σύ φϑογέφο τῇ κυωριδὲ. χαὴ ἡ γὸ στ᾿ ̓ἠρῶ 
Η ρμυσε λφαϊδρῷ' θυμέ Ὁ λοιπὸν ἔα. 

Ἡ φαίτοῦ πελέθᾳο, χαὶ πείθου μ(91.,σὯι χαλέσηων. 

Κ ὑαριδι, δωσε) 4ς δὲκασοτικὴν ὀδυωυζωυ. 

Τοῦ ἰνττ. 
ὝΤ ίςεναϊχής “ἰφιλέω. “τίνα. ϑένον. “ἢ ῥάγε κα ΔῊ: 

“Κ αλζωῤ ἡμετέροις ὑμμιάσι φωνονυϑμίωυ. 

“Πού δὲ μιν εἰσενόυσεις; ἐκεῖ ποτί δεῖπνον ἐπελθων,, 

Ξ ἑουῇ, χεκλιλϑμζου ἔδρακον οὖν θα δι. 

Ἕ λπίζής δὲ τυχεῖν; “γω,νγαὶ Φίλος. αἰ μιφαι δίδω δὲ 

Ο ὑ ᾧτῶ φιλίζωο,δλλ᾽ αἱ ατοκλετουϑρξω. 

“Τ ὧν νόμιμον μᾶλλον φϑύγάς γα μον, αἰτρεκές ἔγνωμ,. 

Ο ἤιγε Μ κῆεαίων-πουλὺ Ὁ λῴπονϑρον. 

Ἕγνως. αἱ ᾿ φιλέᾳς. ἐψευσοιο. πῶς δεώαται γὸ 

Ἢ υχὴ ἐρωμδρέφν ὀρϑεὶ λογιζουϑύυ; 

Τοί ἰστῦ 

Δι ιασῶν διλυτέρων, μοιεῦος ποτε μιέοσου κοιϑήμεζζος, 

Τῆς »ϑὰ ἐφιμείρων, τῇ δὲ χαειζόνδυος. 

Εἶΐλχε δὲ μ᾽ κα Φιλέσσει παλιν αἵ; ἐγω οἷα τέ πἰς: φὼρ,, β 

Χ εἰλεῖ φῴδονθρῳ, τζω, ἐπέρζρο ἐ φίλφεω, 



ΤΆ τὸς ἄν γιὲ ὁ ἀμ Ν 

'ΒΙΒΛ. ΕΒΔΟΜΟΝ. 46; 
Ζ ἧλον ““ πσοκλιέπτων τῆς γείτονος, ἧς τὸν ἔλε[χον 

Κι αἱ ζιὰ λεσιπόθοες ἔπξεμωον ἀγζελίας. 

Ο ϑήσας σγ Ἔῆρα εἶπον, ἐμοὶ (οἴχα χαὴ δ φιλξαζ, 

Ως δ᾽ φιλῷ, χαλεπὸν διοστὼ χολαζονδύῳ. 

ἣν 

γ᾽ 

Τοίὐυτν. 

Η παρος ἃ [λαϊγσι μετάρσιος, κἡ πλοκαμιδως 

Σ᾿ φουϑίη πεκίζᾷς χαὶ (ξαρδυορϑμη, 

Η μεγαλαυήσασαι καθ᾽ ἡμετέρης μδιεδωνης, 

Χ ῴρας ἐρικγώϑη, τζωυ ωρὶν ἀφῆχε χατειν. 
Μ αζςς ὑπεχλίνδν, πέσον ὀφρύες, μιμα πετηκίαι, 

Χ εἰλεα βα μξανν φϑέγμματὶ γηφαᾳλέῳ. 

Τ᾿ ἣν πολιζειὺ,κα λέω γέμεσιν πόθου, δικαιδᾳ 

Ε γνομκαι, ταῖς (ξαρῶς ϑγζοσον ἐαξρχονϑρη. 

Τοῦ αὐτύ, 
Αὐτή μοικυϑερφα χαὶ ἱμερφεντες ἔρωτες 

Τ᾽ ἡξοισιν χενεζεῦ αἰχϑόνϑμοι χρ αιδιζωυ, 
Α ρσενας εἰ απεύσω Φιλέφν ποτέ᾿ μύτε τυλήίσω, 
Μ υτ᾽ ἐπολιοϑήσω μείζοσιν ἀμιπλακχίαις. 

Αμκια ϑηλυτέρων αἰλιτύματα, κεῖνα. κομμίοσω" 

Κ ὠηείψω δένέοις ἀφρονι πιπαλάκῷ: 

Το εἰστι. 

Η ῥα γε χαὶ σὺ φίλιννα φιρφς πόθον; ἢ ῥαὶ χαὶ αὐτὴ 

Καρμμάς αὐδλέοις ὄμμασι τηχϑνυϑρὴ ; 

Ὴ σὺ μδϑὲὺ ὕπνον ἔχής [λυκερώτατον, ἡ μετερης δὲ 

ᾧ φροντίδος οὔτε λόγος γίγνεται οὔτ᾽ ριθμος; 

Ε ὑρησᾳς τὰ Ἄὁμοια, τεζεὺ σ᾽ αἰ μέγδρτε “πἰρφίω 

Α αϑρήσω θα μινοῖς ϑαίκρέσι πεγίουϑμίωυ. 

Κυαρις γὃ ταὶ υϑὰ λα, πα λίϊκοτος ὃν δὲ τί καλὸν 

Ε λλαχεν,ἐγϑαιρᾳ ΝΣ (ϑξαρδνονϑύας. 

Τοῦ εὐτν. 
Ἡ ῥαδινὴ μδητῇ πὸμαού (χὶ γήραος οὐδῶ 
Τὸ πὸ τὴς ἥξης Οὐκ ἀπέθνχε χάριν, 

Αλλ᾽ ἔτι αἵ καίοοισι αϑενϊδεο θμμα δὲ ϑέλοον 
Οὐ »ᾳῦε Μ᾽ δ᾽ ἐτέων καὶ δεχαὶ Οὐκ ὀλίγη. 

σα. πἰν 



464. ΑΝΘΟΛ. ΔΙΑᾧΦ. ΕΓΊΓΡ. 
Μίμν κα αὶ Ὁ φρύαγμα Φ᾽ παι δικόν" ονϑθοίδε σ᾽ ἔγγων 
Ο ἦι φύσιν νικᾶν ὁ γρόνος οὐ δευύαται. 

Τού εὐττ. 

Σ πάγω εἰ φιλέφ με μαϑεῖν ϑυῶπις ἐρευθώ, 

Τ' εἰρφιζον κρ οδιδευ πλάσματι κερδουλέῳ. 

Β ἡσομιφη ἐς ξείνζευ ὀμνα που ϑϑυνα"μέμψε δὲ κούρη, 

Λ ἐξω, ἡμετέρου μνῆςιν ἔχουσα πόθου. 

Η δὲ μέγα φοναϊγησε, αὶ ἥλατο, χαὶ Ὁ «σδόσωτπον 

Π λῆξε,καὴ ἐὐ πλέκτου ()ότριοωυ ἔρηξε κόμης. 

Κα με μϑρῳ ἱκέτευεν. γὼ δὲ τίς ὡς βεα δυπειίϑης, . 

Ο μματὶϑρυπήονϑύῳ συϊκατέγδυσα μϑρφν. 

Ο λίιος ἐς πόλον εἰμί. Ὁ γὸ υϑυέαινον αὐύοσαι!, 

ΤΠ αὐτωνεὶς (εγοίλζωυ πὗτο δέδωχαι χάριν. 

Τοΐ αὐτο πέραν τὴς πόλεως [θορντος οἱ αὶ τοὶ 

λύσιμια τὴν νόμων, “ πσομμνηςῖχϑν κατ ς 

παῶλον σιλεντίοι Ὀιον. 

Ἑ νϑυδὲ μϑὼ χιλοαουσει πεϑηλότι βῶλος ὀξφίμγῳ, 

ᾧ υλλαδὸς δὐκαρπου πᾶ σαν ἔδηξε χάριν: 

Ἐν νϑαδὲ δὲ κλαϊζοισιν αἰπὺ σχιεραῆς κυπαρλοσοις. 

οΟ ρνίϑες, δροσερῶν μἀγτέρες ἐρταλ ίχων, 

Κι αἱ λιγνοϑν βομι δῦσιν ἀχανθῖδες ἡ) ὀλολυγῶν, 
ἝΝ ρύ 4,τεηγαλέαις οὐϑζψουσα βάζτοις. 

Αλλὰ τί μοι ν᾽ ἤδὸς. ἐπεὶ σέο μεῦϑον αὐκουψν ' 

Η ϑκλον ἡ κιϑωρης κρούμαιτα δυλιαδὸς. 

Κ΄ αὐ μοι διοσῦς ἔρως «ὐξικίδινα τα εἰσοροίαν γὸ 
Κα) σε μρίκαρ ποῦέω, χαὶ Γλυκερζωὼ δοίμαλιν, 

Η ς με σδξεσ μύχουσι μδιγηδένες" δλλαΐ με ϑασμμοὶ,. 
ἙἸρορεέσιν βαδινὴς τηλό)ι δορκαλίδὸα, 

ΠΑΥΛΟΥ σιλεντὶαρίου αὐτίγραφα εἰς αὐς΄. 

Θ εσχμὸν ἔρως Οξχ οἶδε βιημεῖχος,οὐδὲ πὶς ὁ ἷ 
Ανέρᾳι γοστρίζᾳ ὠρῆξις ἐρωμαρίης. 

Εἰ δὲ σε )εσμμιοπόλοιο υϑιηδὸόγος ἔρον ἐρύχει,, 

Οὐκ ϑζα σοὶ φέρνοις λοίξ ρος ἔνεειν ἔρως. 



ΤΟΊΗ ν Ν 

ΡΤ ἅ. ἙΒΔΟΜΟΝ. 46ς 

ΠῚ οἷος ἔρως ὅτι βαὺς ἱ λὸς πόρος οἶδε κερίζῳ 
Σὼ χεία, αἰ ικῆς τηλθλενὺ ὑμετέρης ; ; 

ΝΜ ηχόμδνος λείανσδρος,. ὅσον κράτος ἀφὴν ἐ ἐρώτων, 

- ἀν κύματος Οὔκ οαἰλέγων, 

Σ οἱ δὲ φίλος σέρεασι καϊδλκαδες" δλλα δι μίζᾳς 

Μ ἄλλον αἰϑέενα!ν κύωρν οἰπωσείυϑμος. 

Θ ἐσμοις παᾶλλας "ἔα, παφίη πόλον εἰστὲ ἧς αἱ Ὁ 

Ἑ ἐν ἐνὶ ἡϑητευσα παλλαϑι χαὶ παφίν. 

ΑΤΑΘΙΟΥ οολαςίκοῦ. 

Η ἵλέοις Οὔκ ἔς] τίσος “τόνος ὁγχασίσος ἡμὶν 

Ταὶς ἀταλονύχοις ρλθον διλυτέραι. 

Ἱ οἷς ἷς μϑὺ γὸ, σίλέασιν ὀχκήλίκες, οἷς σοὶ μερίμνης 

Α λγεα μιυϑειῶτω φϑέγμλατι θαρσα λέω" 

Π ὠγρνια τ᾽ αἰμιφιέποισι ππ)ρεανκὴ κατ᾽ αἰγηας 

Πλάζωται,γξαφίδων χεάμασι ῥεμκξέμυϑροι. 

ἩΗ μὺ σὴ ̓ς ;οϊδ φαῖος Χδυσσεινϑέμις, λα μελάθροις 

Κ  Ρ φροντίσι τηχίνϑμαι. 

Τού αυτν. 
Μηδὲν ἀγαν,(ὀφὸς εἶπεν" ἐγὼ δέ τις ὡς ἐπέρᾳςος, 
Ω ςκαλὸς «οδεριθζευ ποὺς μέγα λοφρϑστεύαις. 

Καὶ ̓ψυγώως δοκέρσχον᾽ ὁλίωυ Ὀχὶ γερσιν ἐμεῖο 
Κι ζ.ϑαι τῆς χούρης τὴς Ὅχα κερδιιλέης. 

Η ΓΝ αἰ ξηέρϑη" (δαρίω σὴ ̓αὑεὐξέχελεν ὀφρεω, 

Ω «αὖ Οἷς πσδϑτεροις ΤΑ 

Καϊνεῶ ὁ βλοσυρωπὸς,ὁ γάλχεος, ὁ βραιδυπειδης, 
Ο φὡρὶν ἀερσιπότης,με,πον ἐξαπίνης. 

Παϊίτα Τὴ ἔγδνλα. Ὕλοντο 'πεσων ξὴ Ἐχὶ γϑέϑασι χοῦ 

Ἰανχον; ἑλυίκοις, ̓ λιτεν καὶ γεύτης.  Π{ν; 

Τού ἄντ, 

Π οἰζωυ τὶς πατϑὸς ἔρωΐζᾷς ἰοι τϑίζξον; εὖ μϑὺ οἰγηαὶς 

ΟΜ αὐχλαίδος οἰκκοξάς χξυσομόμῦ ασατάλζω:" 

ΕἸ ογ᾽ ἔχε αἰ ξλυιχῆς πελώσῳς λέχος, ἐς γαῖμον ἡξ4ς 

Ἑ γνόμον, ἢ ποινας ζαιὶ τῦξὶ τ φϑερέων, 

σρ. 1. 



465 ΑΝΘΟΛ. ΔΙΑΦΈΠΙΓΡ, 
Κι ουελδίαις δὲ γωναιξὶν τερπέα κύαριν ἐγείρᾳν 

Τίς χεν αἰ πσοτ'λαίη, απο ἐς χρέος ἕλχονϑμος; 

Μ οἴχια λέκξα καχιςα αὶ ἔκίοϑεν εἰσὶν ἐρωτων: 
Ων μέτα πειδὸμόρὴς κείοϑω θηΐξοσεουη. 

Χ  ρη σγ᾿ κὶ νϑὺ ὠχοσμος ἔχᾳ πϑύδυμον ἐροιφήν, 
Καϊ πϑρτα φρονέᾳ δηνεα, μιοιχ λοσεεύης: 

Η δὲ (φοφρονέουσα, μόλις φιλότητι μιγεῖσου, 
Δ ἐχνυτωι ἀςύργου κέντρα. παλιμί(ολίης, 

Κα) ςυγέᾳ Ὁ τελεοῦν ἔχουσαι δὲ λείκψομον εὐδοζ, 
Α Ψ Ἐχὶ λεσιγαίμοις χαζεται ἀμβολίας. 

Ἦν δὲ μεγῆς ἰδη δερφαγγουνί δι τλῦι χαὶ αὐτὸς 

Δ οὔλος ὠφηαγδάν δημωΐϊδι γεγνόνϑμος. 

Εἰ δὲ χαὶ ὀθνείη, τότε σοι νόμος αὔοχς αὐα» 4, 

Ὑ (εν αιχνϑύων σωμιοιηος δλλοτοίψ. 

Π αὐτ᾽ ΦῸ α δϑγμης ἐφυϑμω τάδε"τον δγ, ὕμϑραιον 

Η 4δὲν παλλοίμν, λοιῖδος οὐ γατέων. 

ΑΡΗΝΑΤΙΟΥ͂ ῥαιφερενδαρίου. 

Ο μμιατα δινϑυᾷς κρυφίων γδαλματα πυρσῶν, 

Χ εἰλεα σἹ᾽ αἀκχροξα φῇ λοζα “πϑρεκΊανυ4-" 

Κα πολὺ κυχλίζουσαι,(ο( (- θξοςρυχον ὐϊλζω. 

Ε κχυμδιας σ᾽ ὁρφωΐζᾷς (ξαρας παλάμας. 

Α λλ᾽᾿ οὐ σῆς κρα,δίης ὑχψαόχενος ὠκλασεν ἴζος". 

Οὔπω ἐθηλεώϑης, οτείὲ μὑγρανουϑμη. 

ἸΠΆΘΑ ΑΚ Α Ἂς 

Ν κὖ καταγεγνωώσκω χαὶ τῷ διὸς ὡς αὐερφίσου,. 
Μ ἡ μετας ἀγουϑίίου τῆς Θξαραξ ἕγεχεν. 

Οὔτε "ὃ δύρωπης, αὶ τῆς δδιναης πϊδὶκαίλλος, 

Ο ὔθ᾽ ἁπαλῆς λήδης ἐς᾽ Σπολφπομϑμη:. 
Εἰ μὴ Ὅς πόρνας τ Ραπέμπεται. οἶδεν ὃ αὐτὸν 

Τ οἷν βασιλδυουσῶν “πἰρϑενικϑῷ φϑορέα. 

ἘΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ οολαςιχού, 

Α ρσενας ὀνλος ἔχοι φιλέφ οἢ᾽ ἔγω οἶδε γουνάϊκας, 
Ἐς “χιξονζωυ φιλίζωυ οἷα. φυλᾳοσονῦμας. 



ΒΛ ΕΒ ΔΌΜΟΝ ..4.67 

Οὐκαλὸ ἡξητῆρες. ἐπε οϑαίρω ὃ ἐχείγζεν 
Τὰ τείχα πίω φϑονερζωυ πίω Ὅχυ Φυομϑρνν. 

ΛΕΟΝΤΊΙΟΥ. 

Ψ αδε μδιιςαιγέων ον δέπας. δδρες"ἀ ϑιγς. 
Οὐ φβονέω"τέωρ σὴν σγ᾿ ἤϑελον εἦσαν ἔχφν. 

ΤΟΥΛΙΑΝΟΥ πὸ ὑπαργῶν αἰγύππιου. 

Ι μερτὴ εἰ )νίῃ, “μεραλίζεταν δλλά μετέλϑο ις 

Κι εἶνης πῦτνα. δίκη κϑμυπον αἰγάσορίις. 
Μη ϑανάτῳ, βασιλέα: Ὁ σὺ ἔμπαλιν, ἐς σξίχας ἧζοι 

Γύραος,ἐς ῥυτίϑων σκληρϑν ἵχοιτο ῥέθος. 

Τ᾽ ἰσήαν πολιαὶ ταδὲ δωκχρυα καλὸς “ἰσύοοι 

Ἢ υχὴς αἰμπλαχίζου͵ ὠτίον ἀμιπλακχίης. 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ͂. 

Δ ακρυφς,ἐλεφναὰ λαλῴς,τύδίεργα ϑκωρᾷς, 

Ζ ηλοτύπεις, ἀπ] πολλαάκι,πυκναὶ φιλῴς. 

Τ αὗτα μϑι' δεν ἐρῶντος τὸν σ᾽ εἴπτω, πο ροίχειμαι, 

Κ αἱ σὺ νϑιᾷς ἑπλώς σετεὲν ἐρῶντος ἔχές. 

Τού ὐτν. 

Μ΄ λον ἐγω: βόν κε φιλών σέτὶς δλλ᾿ Ἐχίνδυσον 

ΖΞ αγϑυπι στη καἰγὼ χαὶ σὺ μϑωνάμεϑει. 

Το αὐτΥῦ. 

Τὸν σιγῶντα φιλαμὶ σεῤωϊςορο: “δῇ ἀλα λήτων 
Δ ύχνον, ἐλαρρῆς ἐκ μεϑύσασαι δρόσῳ, 

Ε ξιϑι: του είξω γὺ ἔρως μίνος οὐκ ἐφίλησεν 

Ε μιπνοιων χαὶ τυκτέω κλιφε φιλανὶ ϑύραν. 

Τοί αὐτο, 
Νυξ ἱερὴ καὶ λύχνε, σξέυίςορας ὀτίνας ὀλος 

Ο ρκοϑις, δὶ ὑμέας εἱλ θ᾽ ἀμφότεροι. 

Χ ὦ »ϑρ ἐμὲ ςέρζᾳν,χεῖνον σγ᾽ ἐγώ οὔποτε λείχψψν, 

Ὡ μόσαϑυ 'κοινζω σ᾽ εἴγετε μἐ»τυείίω. 

Ν κῶ “γ᾽ ὁ »ϑὼ δρχια Φησῖν οὖ ὕδευτί κενὰ Φφέρεαζ: 

Λύχνε σὺ σ᾽ ον κϑλποις αὐτὸν ὁ οὶς ἑτέρων. 
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Τοί αὐτε. 

Ο ὑπω σοι κα λύκων γυμφὸν Νιορο, οὐε μδιαᾳ, 
Β ὄτρις ὁ ον )ενίοις “ερτοξολοὺν χαφιζᾳς, 

Α λλ ἢδὺ ϑοα τοζα γέοι )ή»οέσιν ἔρωτες 
Λ εσιδίκη, καὶ πῦρ τύφεται ἐϊκρύφιον. 

ᾧ δγωνϑυ δυσέρωτες, ἕως βέλος σἕκ Ῥχίνδυρ» 

Μ ατὶς ἐγὼ πολλῆς αὐτίκα, πυρκαϊῆ ς. 

Τού αὐτῷ. ; 

ἘΦ υχή μοι φρολέγά φδογάν πόλον ἡλιοδωράς, 

Δ αἴχρ υα, χαὶ ἡ ζύλους ζοις φρὶν Ὀηπςαμδύη. 

ᾧ σι ἐμ “λὰ Φυγεῖν οὐ μοι αϑένον. ἡ ̓ γὸ αὐωιδὺς 
Αὕτη χαὶ πδολέγά, καὶ ἢ πσδϑλέγουσοι φιλῴ. 

Το δεν: ' 
Ο ασπόχι κυϑιλλῆς αἰ “σοχόλπιος,εἶτε κατ᾽ Ἶ εἶδ, Η ἢ 

Εἰτ᾿ Θἰποτολμιήπες ἦλυλο ἑασέξιος, ἶ 

Οἷσγ ὅτι παρκρημιγὲν τέμιγω πύρον, οἷσγ᾽ Ὅτι ῥα Ὰ 

Π αὐτα κύβον κεφανμρ αὐεν ὑῦρ εν ἐ ἐμῆς. “ἢ 

Αλλά τί μοπθλεος ἔς]. γοϑ ᾽ν ὑραισόε; ἡσ7᾽ στὸ ἕ ἕλχη 

Π αὐτοτ᾽ ἔρως, Ξἰρχζωὼ οὐςῆ᾽ ὄγαρ οἶδε φόξου. 

Τοῦ ἐυττ, 

Ε ζνκοντα, τελᾷ ἡϑειτω ̓ λυκαίξαγτος ἐς ὥρας 

Α »λ᾿ ἔτικυαγέων φύρμμα »ϑιά πλοχαμων, 

Κ αἴ γθωὼς ρρῥβυτίϑωτος ἢ ἔτ᾽ ἀμμξ οοσιζωυ͵ ἔτι πειθώ, 

Π ὧσιν ἐτί σα ζς μιυεικάδας ,σρίτων. 

Τοῦ «ὐττ 

Η ἐαοϑέω. τίς σ᾽ οὐχὶ χεκώμιαιχε; »τίς σγ᾽ αἰ μυώηπος 
Κ ὠμῶν; δλλ᾽ ἐμόμίω. ὧκ τίνοσ ἐχὶ ἱσεού, 

Ἑ ῥῥίφϑω: πυλιὴ ̓ γὸ ἐ ἐπείγεται αὐτὶ ̓μϑηαίνης 

Θ εἰξ ἤδη σελωετὴς ἀγίεδος ἡ ἡλικίης. 

Καὶ ̓ πευζάνο ὁτε χα! 96. ἐπτούζα δ ἡνίκα χαὶ νεοῦ 

Ο ὑκ ἔτι, λῳοτέρης φρονπίδὸς αψθιεϑᾳ. 

Τοί αὐτῷ, 

Ὴ ραίϑης σρλουτῶν (᾿σίκρ ουτερ" δ. οἱ πένης ὧν, 
Ο ὑκ ἔν ἐρῶς. λιμὸς Φουρμαικον δ ἔχα, 
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Η δὲ παρϑς σε κα λοῦσοι μύρον χαὴ περπνὸν ἰ δῶνιν 

Μ΄ :ωοφίλᾳ,, νεεῶ τοι ζριώ μαι πεουϑαίνε). 

Τίς; πόθεν εἷς αἰδιοαΐν, πόθι οι ῇέλις,ἢ μόλις ἔγνως 

Τ᾿ οὔτ᾽ ἔπος,ως σε᾿οϊὶς σι οἷν ἔχοντι Φίλος. 

Τού «ὐτῦ. 
Η χαλεπὴ χτ' πόρτα Φιλήσιον, ἡ τὸν ἐρα ςὴν 

Μ΄ ηδέποτ᾽ τὐργυείου χωεὶς αὐαουϑμη, 

ᾧ ὠἰνετ᾽ αὐεκζοτερη νεῶ ἢ πείρος.α μέγα ϑαῦμα 

Φ αὐνεοϑ "ἠλλα θαι τίω φυσιν οὐ δυχέω. 

Καὶ ὃ ωρνηὐτέρη ποτὲ γίγνεται αἰασὶς αἰοιδὰς, 

Δ ακ,ᾳ σγ᾽ οὔκ ϑλως ἢ )εινατηφορίζου. 

Τού αὐτῷ. 
Η ρᾳαϑέω δυμοῖξ πὰ Φίης “δυος" οὐ μέγα θαῦμα. 

Κ αὐ (ἀμίης διημοῖς, δοῦτερεν" οὐχὶ μέγα. 

Κ αἰ πάλιν ἀσιαχῆς δὴ μρις, τείτον" οὐκ ἔτι ζαῦτα 

Π αἰγρια. καὶ δυμοῖς τέτρατον ορ λίδος. 

Αὐταὶ που μοῖρα! με κατωνόμασαν φιλόδυ μῶν, 
Ὡ ς αλεὶ δημοιὶ δερμὸς ἔχ με πόδος. 

Τοί αὐτν,. 
ΜΙ ικκή χαὶ μδηαγεῦσει Φιλαύνιον, δρλλα σελίνων 
Ο ὑλοτέρη,χαὶ αἰμν οὐ γεῶτα περφνοτέρη, 

Κ αἱ κεφοιϊ φωνδῦσα μα γώτερφι, χαὶ παρέχουσαι 

Π αὐτα, καὶ αἰ τῆσου πολλαχι φῴδὸ υϑύη. 

Τ οιαύτέου ςεροριμι Φιλα νιον, τ ρις αὐ ὅύρω 

Αλλωυ ὦ χρυσέη κύωβι πελφοτέρξω. 

Τού αὐτῳ. 
Ῥ ἀγρὸς, καὶ λα λιη, καὶ κωϊί λον μια, καὶ δὴ 

ΖΞ, αὐϑδιπασης, καὶ πῶρ ἜΤΙ καΐζαρχόυϑρον, 

Ω ψυχή,φ λέξᾳ σε"τὸ σὴ; ἐκ τίνος, ἢ πότε, χαὶ πὼς, 

Οὐκ οἶδου" γνώσῃ δερορε τυφονϑρη. 

Τοί ἐὐτν. 

Ὡ ποδὸς ὦ κρήμκης, ὦ ἰπόλωλα δικαίως 

Μ ηραΐγὦ Γλουῦν, ὦ κτενὸς,ὦ λαλόνων, 
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Ω ὦμων͵ ὦ μιοιςὧν,ὦ τῷ ῥα δεινοῖο πρα γήλου, 
Ω χηρών,ὦ ΤΜ μϑήνομιαι ὀμιμαπίων, 

(9) κϑιχϑτεχνοταίγου χιγήμαιτος, ὦ αἴξεόιλων 

Γ λωδισμαΐν, ὦ μ᾿ κλώμεθα φωναρίων. 

ἙΕ ἰσγ᾿ ὀπικὴ, ὦ Φλως οἱρὸ σία ἄδουσα τοὶ σουσεφδς, 

Καὶ πΐξσεις ἰνδὺς ἠροίσουτ᾽ αὐδρομέδης. π 

Τού αὐτν. Ἵ 

Ἡ κομψὴ, μεῖνόν με. σοι καλὸν οὐοὔομαι; πού σε 
Ε ον ἰδεῖν, ὃ ϑέλάς δωσονϑμ. Οὐδὲ λαλάς; 

Π οἵ γἱνη;πεμω μα; σὺ Ἰνώ; μήτις ἔχ σε; 

Ω (ξαρη, ὑγίων᾽ βογ᾽ ὑγίωνε λέγ; 

Κ αἱ πάλι ἢ παϊλι σοὶ ωροσελδύσομιαι. οἴδαι μια. λαῖσ- 

Κ΄ ἡ σῇ σκληροτερας. νειοῦ οἢ᾽ ὑγίαινε γοωῦα!. (σήν 
ΑΝ ΤΙΦΙΛΟΥ.- 

Χ εὗμα μδιδὺρωταο λακωνγικϑν" αἱ σ᾽ εἰκοιλυχώγος, 

Λυδα" γὼ κύκγῳ κρυκό]ονϑιυος, κρονίδας. 

Οἵδὲ με τὸν δυσέρωτα κατα])ετε.χαὶ τί; γγύωμιαι 

Ο ρνεον.εἰ γὸ ζεις κύκψος, ἐγὼ κϑρυδὸς. 

ΜΕΛΕΑΤΡΟΥ͂. 

Η δυμδιῴς μοῦσοι σε ω πηκ δὲ, χαὴ λθο9ς ἔμφρων 

Σ εὠ πειβοι,καὴ ἔρως καιλος ἐφ᾽ δδιόχῳ, 

Ζ Κωοφί οὶ σοι σκγὔ)οφι πόθων ἀπένφμόμ, ἐπεί θΘι 

Α ἱ τϑιοσαὶ χαίφυτες τρίς ἔδοσαν γάριζᾷς. 
Τού «ὐτῦ. 

Τ΄ ἰς μοι ζωωυοφίλαν λαλίζωυ χϑρέδηξεν ἑταϊρζωυ; 

Τ΄ ίς μίαν ἐκ τριοσῶν Ἡγαγέ μοι γάρλτα; 
Η ῥ᾽ ἐτύμως αὐήρ κε; αρασμμεένον ζεὔυσεν ἔρον, 
Δ ὥρα διδουὶ, καἰυτίω τέο γαδαν «ἦν χάδατί. 

Το ευττ. 

Η φίλερως γαροποῖς ἀσκληπιας οἷα γοιλζευοῖς 

Ο μμασισυμυπειθῳ πλρτας ἐρωϊζοπλοῷ. 

Τού αὐτν. 

Δ φυὸς ἔρως δήνος, τί δὲ ὃ πλέον,ζεῦ παλὺυ εἴπω 

Κ αἱ πάλιν οἰμώζων πογλάκι δνὸς ἔρως ; 

(χα. 
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Η “ὃ ὁ ποὺς ζούτοισι γα καὶ πυκναὶ καχιοϑεὶς, 

Η δέεται. ζὺ σγ᾿ εἴπω λοίδερᾳ,χαὴ τρέφεται. 

Θ αὔμα δὲ μοι, πὼς Ξξα Ὁ οἱ Γλαυχοῖο Φαι4σα 

Κ ματος, οἷ ὑγροῦ κύρβι σὺ πῦρ τέτοχας. 

Τούευτν. 
Ν αἱ τὰν κοωριν ,ἔρως, φ λέξω τα σοὶ πόμτα πὸ ρῶσας 

Ἵ: οξα, τε χαὶ σκυϑικὴν ἰοδῦχον Φαρέτρζωυ ̓ 

ᾧ λέξωγω! τί μάταια. γδῶο,χοὺ σιμιοὶ σεσνρώς, 

Μ υϑιζᾷς ;τώχα που (ἀρδόνιον ασᾳς. 

Ὲ ἰγὰ» σευ τὰ ποδυγοὶ πόθων ὠκυ ἔρᾳ χόψας, 

ΣΝ ὀηκϑδεηον στφίγξω (οἷς αὐξὶ ποοοὶ πέδζυ, 

Κι αἱ τοι καδιμεῖον χε «τος οἰσουϑι, εἴ σε πον οἶχον 
Ψυχῆ συζϑνξω λυγραὶ πὴ αἰπολίοις. 

Αλλ᾽ ϑι δερχίνητε᾿ λαθὼν σγ᾽ ἐπὶ κοῦφα πεδιλα,. 

Ε κπέτασον ζαχύας εἰς ἑτέροις πὔερυγας. 

Το ἰττ. 

Τί ξένο εἰ β 95 λοιγὸς ἔρως τὰ πυρίπνοα, τόξα. 
Β αλλά, χαὶ λαμυοοὶς ὄμμασι πυκναὶ γγά; 

Οὐ μύτηρ φεργή κϑὺ Ὅρη,γα μέτις δὲ τέτυκί αἱ 

Η Φαϊτοῦ,χϑινὴ χαὶ πυεὶ χαὶ ξίφεσιν; 

Μ ὅος δ᾽ οὐ μύτὴρ αέμων μιοίς!ξι ϑοίλαοσα 
Τ' ρῆχὺ βιὰ; “ἡ ρέτης σἹ᾽ οὐτέτις, ὃ τε τίνος. 

Ὑ οἰώεχεν ἡφαϊςοῦ μϑρ ἔχ φλϑγα κύμασι «ἢ ὁρ) ὦ" 

᾿Σ τέρξεν ἰσην,δῆρεος σ᾽ αἱ κουτοφυρται βέλη. 

Τοῦ αὐτΥ. 
Κῦμα Ὁ πικρὸν ἔρωτος, αἰχϑίμ τοί τε πνέοντες 

Ζ ὅλοι, καὶ κώμων 4 μέϑιον πέλαο», 
Π οἴφέροικσι; ποότη δὲ φρεναΐν οἴχκες ἀφῴνται.. 

Η καλι τω τευφερζωυ σκύλλαν ὀιπονψό κεῦαι, 
Το ἰὐτῦ. 

Α ἰεΐ μοι δυωᾳ μϑὺ οὖν οὔασιν ἡχοςἔρωτος, 

Ομα δὲ σίγα πόλεις δ᾽ [λυκὸ διώχρυ φέρ. 

Ο ὑσγ᾽ ἡνυξ οὐ φέγζος ἐκοίμισεν, δλλ᾽ αἰ ασὸ φίλων 

Η δὲ που κραϑὲν γγωςὸς ἔγες! τύπος, 
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Ὡ «δ)ανοὶ, μὴ χα’ ποτ᾽ ἐφίπ!αεϑαι »ϑὺ ἔρωτες 
Οἴδωτ᾽ ,δἰποπήξῶαι δ᾽ οὐ) ὅσον ἰούετε; 

Το ὐτν. 

Κι αὐτὸς ἐρῶς ὁ “Ἴανὸς οὖν αἰϑεδι δέσμιος ἥλω, 

Τ οἷς σοῖς αἰ γοϑυϑεὶς ἔμιμασι, τιμιοίφον. 

Τού αὐτῦ. 

Ω, (ξαρὲ βάγαλιοσα, αἰ δυποτέ μ᾽ ἔκπορα λουφο; 

Π εἰνοὴ͵ ἰποδύσαοϑαι, τῷ πυρὸς οὐοϑοίνομαι. 

Ἰούευτν. 

Εἰ καλὰλφ καυχᾶ,γίγνων ὅτι: χαὶ ῥόδὲν αὐϑεῖ: 

Α λλὰ εὔρων)ὼ ἃ ἐτλρι στο ᾿χοωρίοις ἐείφη. 

ΑγϑὍὃος γὼ χα) ύλλος ἴσον χεόνον ̓ 4] λαχόντα! 

Τ αὗτα σγ μοί φϑονέων ἐϊξεμαίραν ὁ ὁ χεύνος. 

Ἰοί αὐττ, 

Εἰ μϑὲ γηροίσκᾳ Φ' καλον, μεταδὸς τρὶν ἀπεέλϑ»" 

Εἰ δὲ νϑιυ4,τί φοξ τῷ} ὃ μϑρᾷ διδόναι; 

Τοῦ εἰντώ. ; 

Τ ὡἰ καταφλεξίπολιν «ϑεήδαιδα,΄ ,Τ' πολύμιαϑον, 

Τ ζὼ Ὅς βουλουδῥοις εχξυσὸν ἐρδυγϑκϑμζω, 

Γυμνίω μϑὶ δε γυκτὸς ὁλὴς “ ρόκλεινεν ὄγῴρος, 

Α ΠΩ φίλης ἤοις, αποϑῖχαι φϑοιζύμϑμος. 

Ο ὐκ ἔτ σριευάσομιαι τ' ΤΕΣ ἐπ᾿ ἐμαυτῷ ᾿ 

Κι λαύσομαι, ὕπνον ἔχων κεῖνο ἀϑειζνϑρον, 

ΑΣΚΛΉΓΙΑΔΟΥ, 

Α ὑτῷ μοι εφανοι Ὡρα δυχλνίσι πα]ςδὲ κρεμιαιςοὶ 

Μ ίμνετε, ἡ πσδοπετῶς φύλλα τιναοσύμϑμοι, 

Οἱ δακρύοις κα τέρρεξα (κατομέρα γουμιμμαῖ ἐρών 
Α λλ᾽ στ᾿ αῤοιγο ϑρης αὐτὸν ἰδὲτε δυρης, τῶν) 

Σ ταξαθ᾽ κ'ῇ' κεφ γᾷς ἐμῶν ὑετὸν, ὡς αἱ ἀΐμειγον 

Η ξανδνε κόμη ταὶ μοὶ δεύκρυα, πίη. 

Τού «ἰὐττ. 

Λύχοε, σὲ "ὃ ““Ρεοῦσαι πιοὶς ὦμοσεν ἡφοίκρι ας 

Η ξῳ'κέν ἥχειςλυχρε,σῶ σὴ εἰ ϑεὸς εἶ, 
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Ὑ δὼ δολίζωυ ἐπαμειωον ὕτὸμ φίλον ἔνδὲν ἔ τὰ 
- αἰζνη ἰποσξεαδεὶς, μηκέτι φαῖς 

Τού αὐτν,. 

Ν {φε,χαλαζοξολῴ,ποίς σχϑτος, αὐ )ε,χεραζ)ου" 

ΠῚ αὐτὰ τοὶ πορφύροντ᾽ “» οϑονὶ σεῖς νέφη. 

Ην γϑεμεκΊείνης, ττε πταύσομιο "ἣν δὲμ᾽ αἰφείης, 
Καὶ  αϑῆς ζυτων χείρα, κωμαίσομαι. 

ἙΕ λκει γδρ μ᾽ ὁ ὁ χροτῶν ( σῷ ϑεθς᾿ ᾧ πῦτε πειεϑεὶς, 

Ζ, ἐδ, ο᾽ χαλχείων χρυσὸς ἔδες θα λάμαν. 

ΠΟΣΕΙΔΙΠΠΟῚ- 

Ἐν πᾶφίν κυλερία πον εἶδε κλιέανδῥος 

Ν ιχϑὲς οἰ χϑροποὶς κύμασι νηχορδρης" 

Κ αἰορϑῴοις Ἷ ὑπ᾽ ἔρωτος οὐνὶ φρεσὶν αὐθραχε χας αὐ 

ΖΞ ηφ9ις ἐκ νοτερὴς ποδὸς ἐπεασοσοιτο. 

Χ ὦ μϑὴ ο)αυαγγ4 γαίης ἐπι" τίου ἢ θα λαίοσης 

Ἃ αὐουσαιν,κρρηᾷ ς εἴχοσαν αἰγιθλοί. 

Ν ὃ οἢ; ἶσος αἰμιφοτέροις Φιλίης πόλος. σέκ ἀτελᾷς 

Εὐ ὑχαὶ (ἀκ κείνης ϑῦξωτ᾽ ἐπ᾽ ἠϊόγος. (ὃ 

Τοῦ αὐτο 
Δ ἀχρυα ὶ κῶμοι, τί κι᾽ ἐγείρετε,ωρὶν πόδας ἀρω 

Ε κπυρϑς εἰς ἑτέρξωο κύωριδὸς αὐ, ϑρακιξώ; 

ΔΛ γὼ σ᾽ οὔποτ᾽ ἔρωτος. εὶ δὲ μοι ἐξ αἰφροδίτης 
Α λῃρς,ὁ μὴ κρίνων χοιγὸν ἀφ όντί πόθος. 

ῬΟΥΦΟΥ͂ δὸμεςίκου. 
Π᾿ αὐτα σέων φιλέω: μοιῶον δὲ σὸν ἄκριτον ὄμμα 

Ε ϑαίρω,ςυγνοῖς αὐδράσι περπουϑιυῦν. 

ΑΝΤΙΦΙΛΟΥ. 

Ε ἶπον ἐγω χφὴ κασϑϑοϑεν ὅτ᾽ τὶ φίλτεα τερείγης 

Ν ἡπια,συμιφλέξε πόρτας ἀεξοι γ. 

Οἱ σγ᾽ ᾿ ἔγρν τὸν μλῤτιν ἰοὴ᾽ ὁ χεθνος ὁν ποτ᾿ ἐφωνον,, 

Ο ὑτος ἐγὼ δὲ παλαι πραύματοςγὶ οὐπεεγύμεφου. 
Καὶ τί παδω;λδύοσειν κα ὅλαι φλότες ἣν δ᾿ διτονξίσω, 

ᾧ ροντίδες ὦ σγ᾽ αἰτῶ, π΄ λενος οἰχόμεθος, 
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ΛΟΥΚΙΛΛΑΛΙΟΥ͂, Ν᾿ 

Η δ᾽ φιλᾷν αἰξέγραψον ἔρως ὅλον, Φ Φιλῴοϑεν 
Π οφοϑες Ἵν᾿ ̓ ὶ λυσρς τὸν ποδον ἢ κεροίσῃς, 

ΡΟΥΦΙΝΟΥ͂. 

ΠῚ ἀλλα ἐσαι,ϑρήσαισοι χαὶ ἡρὴ γγουσοπτέδιλος 
Μ αἰδιὶν, ὧκ κρᾳδίης ἴαχον αἰμιφότεραι, 

Ο ὐκ ἔτι ν μι ἐρυμοιο τὰ χρίσις μία, ποινϑρος τρχεῖ: 

Οὐκαλον ἡηζοϑαι δὶς αὐξιὶ καγλοσείοης. 

Τοί ἐὐτῦ. 

Κύνος ἔχάς κυφριδὸς,πτειθοιῖ σύμα, σῶμα ὼ οἶκ μὴν 

Ε  ἰαριναῖν ὡραΐ, φθέγμα δὲ καλλιόπη, 

ἸΝοιῶ (αι ἡ (φφευσεϊυΐωυ λεμεδὸς,ὺ χείξας ἀϑίωτς: 

Σ εὠ σοὶ σγ᾽ αἱ χαάφατες τέοσοιρές εἰσι, φίλη. 

Τοῦ εὐτῦ.. 

" ἐμπω σοὶ ῥοδυκλάα. ποδὲ ςεφος,ὐϑεσι πλέξας, 

Αὐτὸς ὑφ᾽ ἡμετέραις δρεψαρϑιος πα Ἀοίμιεης.. 

Ἑ «τί κρίνον, ῥοδέη τε κούλυξ νοτερή τ᾽ αὐεμμιανη, 
Κ αἰνούρκιοσος ὑγρϑς, καὶ κυαναυγὲς ἴον. 

Ταῦτα ςεψα νϑύν,λῆξον μεγοίλαυχος ἐούσοι. 

Α νϑεῖς, αὶ ληγάς καὶ σὺ καὶ ὁ ξέφαγος. 

Τοί εὐτῦ. 

Τ εἰτονα ϑὔέϑανον εἶχον αἰμωμωνίω αἰφροδετίων, 
-- μου τίωυ ψυχέωυ) ἔφλονν σζκ ὀλίορν. 

Α ὕτη μοι «σρησέπαιζε' κ ι εἶποτε χαιοθς,ἐτόλιμαι. 

Ηρὺ ὑ,ϑρρία. τί πλέον τὸν “πόνον γαϑούνεν». 

Ἡ νυσει πολλαὶ κα μων" αἰ δακήσα γεῦ στι ἐκ 4. 

Ω «τετί ποιδνϑυ; Φδυγουδυ,ἢ μϑρονϑρ; 

Το ἀυτο 
Α ὕτν σσϑέσϑηεν ἔζευ ἐφαιτόγεοος, εἶα μάοϑος, 

Εἰσφυροο,δὺ ̓μήχρρο, δος, δὐστλόκα μος, 

Η λλα; θη δὲ “φόνῳ χαὶ γήραϊ κῶὶ πολιῆσι, 

Καὶ νιοῦ τὴν πσϑϑτέρων οὐσὴ ὕγαρ συν 
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Τοῦ αὐτν. 
Α ρνῆτει τὸν ἐ ῥωτα βδιιοσῖας λα σῶμα, 

Κ ἐχραυ ὦ ὡς βελέων δυξαιϑρον ,Φαρέτρξωυ" 
Καὶ βάσις εἰςατέουσοι, χαὶ ἀξατος. ἄσθματος ὁ ὁρμῇ, 

Κ αἱ χϑιλαι βλεφάρων ἰοτυπεῖς βαΐσιες, 
Α λλὰ πύθοι,ατδϑς υὐήῥος ἐ ἐὐφεφαίου κυϑερείης, 

ᾧ λέξατε τίοὐ ἀπιϑὴ, ἐγρὰς ἐρᾷ φλέο» (Αι. 

Το αυτε. 
Εἰ δυσὶν σέκ ἰχώσεις ἰ ἴσον Φλόγα πυρφόρε καῦσαι, 
Τ Ζυ ἐνὶ ὶ χφηονϑμζω ἢ ἢ στώου,ἢ μεταϑες. 

Τοῦ αὐττ. 

Ο ὐκ οϑ εὖτε ἔρως εἶτις καλὸν εἶδος ἔχουσειν 

Β οὐλετ᾽ ἔχφν, φρονίμοις ὄμμασι πειϑύμϑμος, 
Α λλ᾽ ὅςτίς κα χϑμορῷον ἰδὼν »πεφορηυϑιθορ οἴςρῳ, 

Σ τεργή, μ(δηνουδῥης οὶ ον φρενός αἰλόμϑιος, 

Ο ὕτος ἔρως, πῦρ αὕτο, τα "ὃ κα λᾷ πόρτας ὁ ὁμοίως 

Ὑ ἐρπειζοις κρίνᾷν εἶδος ἐχιςαμϑίοις. 

Τοῦ αὐτν. 

Γ᾿ ἐμπω σοι μύρονὴ 'δυὺ, μύρῳ τὸ τὸ μύρον ϑερᾳπτεύων, 
ἕὰἐ βοϑμίῳ απίνδων γά μα Φ τὸ ᾧ βρομίου. 

Τούδαυτύ. 

Υ ψοῦται ῥοδυ τὴ τω καϊλλεὶ κἢν ποτε χαῖρε 

Ε ἔπω, ταῖς συδαραῖς ὸ Φρύσιν ἠασάσατο. 

Ην ποτε ὁ ςεφαλοῖς ρὸ » ϑυρων ὑαύξεκκρεμασωμιαι, 

Ο ρρεαϑεῖσα πατεῖ ζὶς (ξωροῖς ἐχψέσιν. . 

[Φ) ῥυτίδες, καὶ γῆρας αὐηλεὲς, ἔλθετε θείοσον, 

Σ πάνσατε κἀν ἡμεῖς πείσοι τε τέω ῥοδόπτν. 

᾿ Τοδ αὐτ. 
Ω σλύσχαι παδὲς ἔρωτα αἷξὶ ςέρνοισι λογισμὸν, 
Ο ὑδέμε νικήσᾳ, μοιεῦος ἐὼν τσ ἐς ἕνα. 

Θ νατὺς ογ᾽ αἰϑαγάτῳ στένελδυσο θ1. ζὼ δὲ βονϑὲν 

Β ἀκοῦν ἔχν,τί μόνος ταδὸς δὺ ἐγὼ ἧμω 

111. 1 



Τούδαυτν, 
Τ᾿ ἐοσαρες αἱ χάριτερ, παφίαι δύο, ἡ δέκα μουσοῦ : 
Δ ερκυλὶς οὖν πασοης, μοῦσει »χαίρας,παφίη. 

Το αὐτῦ. ι 

Ο μμαπ' ἔχφο γρὴς μδήτη, ΚΣ χείδαις ἀἰϑίωης, 
Τοὺς ὁ μαζοις παφίης, τοὶ στφρυροἱ τὴς )ετίδὸς. 

Ἑ ὑδοαϊμων ὁ ὁ βλέπων σε" τοισύλζιος Ὁς τὶς ἀκουφ ΄ 

Η μέϑοος σγ᾿ ὁ Φιλαῖν' ἀἰϑοίνατος δ᾽, ὁ σεονων. 
Τού ἀυτύ. 

Ῥ ουφῖνος τῇ ̓μῇ Γλυκερωταίτη ἐλπίδι πολλὰ 
Χ αἰρν.εἰ χαἠρνγω οἷς ἐμιο(΄ δεωύασοι. 

Τού «ὐτῦ. [) 
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Οὐκ ἔτι πευδὸμδμὴς, ὡς τρίν ποτε, νεο ὃ κα λοὺ (9 

Θ ἡλυμδρὴς" χαὶ γιοῦ δίσχϑς ἐμωὶ κρότα λον. 

Ανπὶ δὲ μοι ποήδων αἰδόλου χροὸς, ἤρεσε γύψου 
Χ εἰσματα, αὶ φύκους αὐ)ος ὀπειστδ]9ν. 

Β οσκήση δελφῖνας ὁ δενδροχόμως ἐρύμόρϑος, 
Κι αἱ πολιὸν πόντου κῦμ ϑοαὶ ἐλαφοις. 

Τού αὐτο. 

Εἰ δ ἐπ᾽ αἰμιφοτεέροισιν ἔρως ἰσοι τόξα, ἰιταήνάς, 
Ε Τϑεὺς" εἰ δὲ ῥέπεις «στοὺς μέρος, ϑεὺς εἶ, 

Τοίἰτν. 

Ὁ ὕτως ὑπγωσοαις κωγώπτιον, ὡς ἐμὲ ποιᾷς 

Κ οἰμάαϑαι ψυγεοῖς ζἴςδὲ «ἴδοι σενϑύφνιο 

Ο ὕτως ὑπνώσους αἰδικωτατη, ὡς τὸν ἐραφὴν 

Κι οιμίζᾳο- ἐλέου σγ᾽ οὐση᾽ ὄγαρ ζωώτίασεις. 

Γ εἴγονες οἰκΊείρφεσι" σὺ σὴ᾽ οὐσὴ ὃγαρ. κα πολιὴ δὲ 
Α ὑτίκ᾽ αὐα μγήση ζαῦτασε πόρτα κόμα. 

Το τῳ. 
ἘΠ Φύτας ὃ κριτὴς ὁ θεοῖν ἐϑείσα"» χϑύρας, 

Ο ὐκ ἔτ᾽ αὐ οὐσγ᾿ ἐαιδεὶν "λελεΐζᾷς πσφϑτέρας. 

Τοῦ τυ; 
Ἡ δισοιν δλλυίλάαις, ῥοδύπη, μελίτη,βοδόκλέα, 

Ὑ ὧν ποιοσῶν τίς ἔχ κοίλλος Ἔρρφότεθϑν. 
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Καῤμε χριτίως. εἵλοντο" χαὶ ὡς ϑεαὶ αἱ αἰξίΘλεπῆοι, 

Ε ςξησαν μοιούῳ γέκταρα λάποιϑμα). χἾἅ 

Αλ)λα ̓ ἀφώςὰ ἃ πέπον)ε παίρας ΟΣ, τ κρίσιν εἰδὼς, 

Ὑ αὐ τοῖς ἀϑανατοις θὐϑὺ σέῤυεφεφαῤοιω. 

Τοί αὐτν. 

Δ ουσούυϑιοι, στο 9δἰχή, πύκα σώ μεθα ὃ τὸν ἄκρατον 

Ἑ λκωμδυνεύλιχας μείζονας Ξραλὰι οι. 

Β αἰὲς ὁ χαμούντων Ἐφ) βίος εἶ εἶτα ταὶ λοιπαὶ 

Γ ἥρας κωλύσφ' χαὶ Ὁ πέλος͵ δοίνατος. 

Το αὐτν, 

Εὐ ρωπῆς ζω φίλυμα,καὶ ἐὠάχρα χείλεος ἔλϑν, 

ΗΝ, καὺ αν; μοιῶον ἄγοι φύματος, 

ἐν εἰ σγ, Οὐκ ἄκροις τοῖς χείλεσιν δλλ ἐρύσασα 

Τὸ ςομα, τέο ψυχὼ ἐΐξ ὁγύγων αἰωγή. 

Το ὐτν. 
Πϑγωῶ φραϊξιτέληε,που “7 αἱ χέρες αἱ πολυκλείτου, 

Αἱ ταῖς πσδϑαϑε πέχναις πνόμα ἄϑει ζόυϑμαι; 

Πρ σλλοχούμοις ς μδιίτης βδώδεας,ἢ πυρϑένται 

Ο μματα χαὶ δῳρὴς φέγίος Σ΄ποπλασετω ; 

Πού πλάσαι» ποῦ σ᾿ εἰσὶ λιδοξόου ἔωρεπε τῆδὲ 
Μ φῇ γηὸν ἐ ἐχήν,ως μακαίρων ξοαρον. 

Τού ἀὐτύ. 

Ο ὐκ λεγθν ασϑοδικη, γη οίσχουϑυ; οὐ αρϑϑεφφωγαν, 

Η ξοισινζαιχέως αἱ Ὁ φῳλεσίφιο!; 

Ν εὦ ῥυτίδες, χαὴ «ϑρὶξ πολιή, καὶ σῶμα. ῥακῶδες, 

Κ αἱ ούμα (οὐ «πεοτέρας οὐχ ἔτ᾽ ἔχονγα εἴς. 
Μ τὶς σοι ἡμετέωρε ἡἀϑέυσέρχεται ἢ χϑλαχεύων᾽ 

ΔΛ ίοσεταρ ὡς δὲ χαίφον, νειοῦ" σεηββερχόμεϑα. 

Τοδ κυ, 
Σ οἱ με λάτου [λυκύδωρος ἔρως χὐλέδωχε βοῶπι, 

Γ αὖρον οἱ πυοζᾷ ξας εἰς πόλον αὐτόμολον, 

Α ὑτοϑολη, πλύδου λον, ἔκϑυσιον͵ αδοχέλυςον, 

ΟἍ ἐτήσοντα πικρὴν κκἥποτ᾽ ἐλθυϑερλξω, 

ἢ. 1, 
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Α ἦδ φίλη πολιῆς καὶ γήδαιος. ὄμμα βώλοι δὲ 

Μή ἡποτ᾿ ἐ 'φ᾽ ἡμετέραις ἐλπίσι βασκανγίη. 

Τού ἀὐτφ,. 

Τίς γυμνά ὅτω σε χαὶ ἡ ὀἰξέξάνεν ᾧ ἔδρεν; 

Τίς χω, λίυζω εἶ: εἰχε,κσὶ Οὔ ἔξλεπει; 

Μ ̓οὐχὸν ἴσως ὄϑρνκεν ἱ αἰχαίρως κεῖνος ἐσελϑών. 

᾿ ἐγρύμϑιον πᾶσαι τῷτο ποιοῦσι, τέκνον. 

Π λώὼ πὸ γεῦ, τὸν δεὴν ̓ ἔσω, κεῖνος σὴ, ὁτὸμ ἔζω 

Τὸ πσδϑλυρον σφίωου, μὴ πᾶλι (ὐπὸ παϑη ς. 

Τού ἁ 
Ε κ(λιᾳ Ἢ Μμνάω τὶς ἐπὴν δὕρη ποτὲ μουχόν; 

(Ὁ) μιη μοιχεύσεις; εἷς ξστὸ πυϑαορρου; 

Εἶτα τέκνο, χλια!ουστὶ καταδρύψα δ «σξέσωποι, 
Καὶ πῇ)ραριγώσς Αἰηνουϑέου «ὐδοϑύφοις. 

Ε κμαιξαμ μὴ κρλαῆε “τεῖνον ̓ χϑϑρησουϑι διδον, 

Μηηχέτιτον Ὁ βλέπειν εἰδότα χαὶ Ὁ δερψν. 

Το εἰσττ. 

Μ ἔγρλ τίνος ροδικῆ πεδανοναύσομιαι;ἀρι αἶνος σε 

Γ. οἱουοἰσομᾳ οι φερεή, μι δὲν αἰχουόμϑμος; 

Ἡ δὲ χαὶ λϑυχᾳ) σοι ὁχεσκιρτῶσιν ξθφρα), 

Καὶ γα μοι δωσᾷς ὡς ἑκαιἢ ὡριαϊ μῷ. 
Τωδὼ Ἐ 

Ἑ ὑχαίρως μιοναισουσαιν ἰδὼν παελδιχῆν ἱκέτευον, 
Καὶ τυ αἰ μξροσίων ἀψαρϑμος οφνατων, 

Σ ὦσον, ἔφην, αὐ ϑρώποι δἰ πολλδ εὗρον οὐδὰ μικρὸν, ἔ 

Κ αἱ φϑ0 γον ζωῆς σγευ μια σύ μοι χάδασοι. 

Τ αὗτα λέγοντος. ἔκλιαύσεν' ϑἰεθηδηάκε: δὲ δαίχρυ, 

Τ᾿ ὡς τουφεραῆς ἡμας χερσιν κἰτσεζες σἀωὲ, 

ΔΙΟΝΥΣΤΙΟΥΙ͂ Φισού. 

Η τὰ ῥόδο, βοδδεοσὸμ ἔχφε χαν. δλλα τὶ πωλᾷς 

Σ αὐτίω, ἢ ταὶ ῥόδει, ἠὲ σε μολελότασρῳ 

Το «ὐττ. 

Ἐ Ρ᾿ αἴεμὸς πμομζωυ σὺ δέγε φείχουσει “ἢ αὐγας, 

Σ τηλεα γυμγώσοις κφ με πνέοντα λοίζοις. 

ἢ 
ὃ 

ἱ 
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Εἴϑο ῥόδεν ϑρόμάὀηξιιυνήρφυρεν,; ΤΠ ΔΝ χερὺ 
Α ἈΠ ὀϑμέσα Ὁ βφδγ γκονίοιο τς παῖ 

Εϊῆε χρίνονϑρήμεδι" Ὑδυχ φουνυ φιβαννε χερσὴ 

ΧΟ ῥδύδϑόην, αὔριο δ᾽Σ δ Ἠ ρ χυρέσηςο ν᾿ ἐξοκῷ 

δδρὶδδρο Ὄν τΝ ΠΠΟΧῚ δ τὸ "Ἔλα ὥ 

ΤΟΝ “δισ᾽ ἐγὰ δυὸ χει φ' ἡδύλίουλοοφα. Ὦ Ά 

ΝΣ ὃ κρα γὸς εὐρογασψννδεδορῥῶ δε, ὌΝ 

μὸν δχιςα μϑρη τὐδυτωὶ κα καχϑν ᾿ὸ “«ἰ “σοίσω 

τὸς ὑΣ ται δχερζο, σραδὲὶ δεῖς δ ἀὐέξεσες θελα. Ὁ 

Αἱ ἱσϑυμκαι δ ἀσιδὰ Αὐλ αν ἢ “πᾷ σοὶ τηρῶν 

Οὐχὶ πρίν φρν ΩΣ ἀστῷ οὐρά α ἰκ 

γι αρηρέιμμ ἐν’ τοσλι 
Ἢ Ι Ἰωγῆς τί [δὲ Ὅτι κόμης εἰ εἰχανα φιλαῦϊο 

ΡΣ Σ κύλ ματα σὴ γοτερῶνο ἡ συ ως σίς ἼΞῸΣ 

Μή ἡ τὸν ἐραφνν εἶ εἰδὲς ον αὐ παυκϑλπο) ἀλλώυ;. 

“ΠῈ {πὸν ἐμοί: λύπης: Φαΐμακ᾽ χιςαίμεδα.: 

Δ ακχρυφογε " Φης τὸ (μα τέων τρριφοδν ζητδαλλη:. 

᾿Οφϑαλμο 'λωοσής ̓ α ξιοπιρύτεροι.. 
γφιαν, τὰ οεας 

ὃ ερμοὶα, μὴ ὃ ἀντι Τρ λίρρ λα φρουρῶν, 

Τ᾿ οὗτο Ὁ Ε ς, ἤδη αῷρ μέγα ραρε μι 

δον μῆνιν ΝΜ ΡΥ Ξργμταρίῶ. νον τ 

Ἢ δΔόν ΠΝ ϑέρα ταδεγχαν: ̓πυραλαημι πεῖς 

ΑΔ φερόρ, οἷ χϑλποιςιὀκεωρὸς ϑύγοταρς νὰν 

Ὡς κε μόνον ωρολύποῦ δέω μρυξίσπνοος ὠγεϊι ϑρίζι" 
Ε κταλζωυ «γ᾽ δρᾷν πίω μαΐοον δυρθα τα». Ὁ 

Α λλ᾽ ἔμεπτης αὐτέου ζντήσορϑι, «διῶ δχηστεμιψὦ 
Κ ὑωριδὸς ἰχνϑυαὰ (ις τὐργυρέοις σκύλοι 

ὡὐξνὰ Ἂ ὑβγ τε ς ον 

Ἱ δὺ ἴον ἰλϑ ζω γμοι σα ϊθαννξονυ φερνε 

Ο εἰϑ δλλὰ καὶ λοις γϑεσι τερποϑιΐωυ. 

Οὐ υ πολύ ὐ μοὶ Φ᾿ μίαξι “δουσιτα) ἐ ἐξ Ὁ» ποῦψα ) 

ἣν, τί Νὰ ὰ πεσών υς, χείδδ χδὶ ἐφνδιω 

ἢ. εν 
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Τοῦ ὐτέὶ. ἡ 
Ε [χφ: λεσιδίκῃς κυάθους δέκα, τῆς δὲ ποθφνὴς 

Ε ὑφεαίντης ἕνα μοι λάτει δίδου κύαθον. 
Φησί , λεσιδίκον μεφιλῷ “πλέον. οὐ μαὶ τὸν ἡδυιὸ 

Β ἀκηβνον ο» ζύτη λαθροποτῶ κύλικι: 

Α λλαμωι θφραντη, μία τσϑϑς δέκα. Χὺ γ ὠπείρες 

Α φέρφις ἕν μάζης φέγίος κἰ χυρτίϑεται. 

Τούαυτύ. 

"ΕἹ ἀἰρῦίνον αἰλκίπατν ἐφίλον μέγα: ἢ ποτε πείσας 

Α ὐτίω »λατϑριδίως εἶχον Ἐχὶ κλιισίη" 

Ἀ μιφοτέρων δὲ φέρνον ἐπάλλετο, μυῦτὶς ἐξ ἐπέλθῃ, 

Μ ἡτὶς ἰδὴ τὰ πόθων κρυτὔ])ὰ «ἰξιοσύτερον. 
Μ ἡτέαοι εἢ᾿ οέκ ἔλαϑον κείγης λάλονθνν, ἐσιδουσα 

Ἑ ξαπύνης,ἑρμῆς κοινὸς, ἔφη, )ύγατερ. 
ΑΝ ΤΙΓΑΤΡΟΥ “ιοσαιλονικέῶφ. 

ΤΠ αὐτὰ καλαί τὸ τεμιζιὺ χρυσῆν ἔπ ἀφροδιτίω, 

Ἐ ζογα, χαὶ ἴα πάρτων εἰστεν ὁ μϑηονίδως. 

Ην υϑὲ Ὁ Φ χάραγμα φέρης φίλος, ὅτε δυρωφὸς 
Εν ποσὶν, ὅτε κύων οὖν παρϑϑύροις δέδετω" 

Ην σγ ἑτερως ἔλθη, χαὶ ὁ κέρξεροο.ὦ πλεονέκται 
Οἱ πλοὕτου, πεγίζωυ ὡς ἐδικεῖτε μόνοι. 

Τοί αὐτῷ. 

Ὁ ριϑρος ἔζη χεύσιλλα, πάλαι «ἢ ἠῶος οἰλέκωρ 

᾿Κὶ ἡρύοσων, Φϑονερζερ ἠρλίρρφαν ἀΐ 
Ό μνίϑων ἔῤῥοις φϑονερωτάτε. ὃς με διώχεις 

Ο ἴκοῦν εἰς πολλρες ἠΐϑεωγ ὀαιροες. 

Γ ηροίσκᾷς (ἰϑωνέ. τί γὸ σὴν δὐνέτιν ἠαἷ 
Ο ὕφως ὀρ, ϑιριδίζευ Ἰλοίσεις οκ λεχέων; 

ΒΑΡΜΕΝΙΩΝΟΞ. 

Ἑὶς δδῥαζον ἔῤῥθυσοις ὀλυετπιε, ευσϑοϑἷν᾽ ἡ ποὺς 

Ὡς δώρῳ πειαϑη, μὴ τρέσγι ὡς κρογίϑζδ,. 

Τού αὐτο 
Ο ζει τίω δδνα τῶ ἀξ κᾷγω δὲ σεγγευσί., ̓ 

Π λείογα γὸ δοιῶαι τὸ δας οὐ δυυμα μο4. 
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ΚΑΛΆΙΜΑΧΟΥ. 

Ὁ μόσε κα λλίγνωτῃς ἰωγίδι μιὴ ποτ᾿ ἐκείνης 
Ἑ ἕῳ μήτε φίλον κρείοσονα μιήτε φίλζω. 

Ὡ μοσεν"διλαὶ λέφρυσιν αἰλυϑτα ζοις εν ἔρωτι 

Ο ρχοὲς μή διυύᾳν βατ᾿ ἐς ἀϑαινατων. 

Νιῶ δ) ὁ ὑϑο ϑιλης δὲ ϑέρετοι πυει" τὴς 5 ζαλανης 

Ν ὑμφης(ὡς μεγδιρέων)ὰ λϑγος οὐαν᾽ Ἔρριθμός. 
ΣΗΚΑΙΟΥ͂. 

Ε ϑαίρω τὸν ἔρωτα. τὶ “ὦ ξαρες σῴκ ἔχε ρας 

Ο ρνυτε, δλ᾿ ἐστ᾽ ἐμιζω ἰοξολᾷ κρᾳδίξυ; 

ΤΙ πλέον, εἰ ϑκὸς αἰ δα καζαΦλέγφ;} τί Θ᾽ σεμάγον, 

Δ γωσαις αὐπτ᾽ ἐμῆς ἄθλον ἔχφκχεφόοῦς; 

ΟΝΈΣΤΟΥ. 

Οὐτέ κεε αϑεϑενικῆς τέρπει γαίμος,οὔτε γραμδο᾽ 
Τῶῤκδρὲ ποϊκΊείρω, τέων δέκατα δὶ ἕομα!. 

Εἰν μήτ᾽ ὀμιφαῖξ, μτ᾽ ἐςαφίς" ἡ δὲ πέπειρος 

Ἑ ς κύωριδὸς ὃ λοίμοις ὥρια κα λλοσεζοη, 
ΝΙΚᾺΡ ΧΌΟΥ. 

Οὐκ δἰποϑνησκάν δὲὶ κε; τί μοι δὰ ζω πε ποδαγρὸς 

Ην τε δδομεις γερρνωὼς εἰς αἰδῶων ὑπάγω; 

Γ' ολλοὶ γδνο μ᾽ ἐρέοισιν; ἕα; γωλόν με νέαϑα. 
Ῥ εὐνοὴ᾽ ἕνέκε νη ἴσως οὐ ποτ᾿ ἐω θιάσοις. 

Τοῦ ἀυτύ, 
ΠῚ ἀΐτα λίϑονχίνᾳ' σοι τἱωὼ πεέφε" ὁ γράφε πσξὸς με 

Εἰς ποίζωυ ἐκ τέωῦ δ φρόσεέυον γέγονας. 

Ετὐὐτακ ᾧ πειρω οὐνροίχιὸν αἱ τὶ ταΐξ ἐοσον 

Γ ἰγνηται,χαὶ ἐμοὶ φρϑντίσον ἱμμαίτιον. 

Ην ον γαςρὶ λαΐξυς, λαξδε;» ὁ τέχε. μιὴ δορυξηϑη ς᾽ 

Ε ὑρησφ ποϑεν ἐς ἐλθὸν ἐς ὑλικίίω. 

Το ἀὐὶν. 
Κ ὄγκος αἰδυ ἀσϑρίτων, τέρπει μόνον" αὶ κα τεχά δὲ, 

Ω ς«ἀτερα᾽ ἰκίξρου νυεχόνϑιυον δέλεαρ. 
Ο σλιζόυκύαρι τόξα, οὶ εἰς σχοπὸν ἴσυχος ἐλ. 

Αλλον ἐγώ γὸ ἔχω ἠφαύμαιγος δὲ τύπον. 
ἢ. 11}. 



2422 ἌΝ ΘΟΛΑΔΊΑ ΦΛΕΠΊΡ, 

ὙΟΑΦΙ Ὲ ΝΟ ῬΊ ΟΥ. 

Ι σταὶ ἡδυυσνδίε,χαὴ οὐ δεχοίκις: ψυύφον ἐδδάο»" Ἶ Ω Ἢ 

Ἑ γε, σὴ δέξαι γερσ φίχαμιςεφαγον» ἡ 

ΟΝ νεῶ μδῥ ϑείδ)μενῆν, ἀὐραιρόρβδον δὲ ὅσοϑν ω" ἫΝ 
Ν ψιαιὰ ἐναημαὶ με δολονν ΗΝ δδο χα Θὶ 

ὯὮ αλν  Οδ 5 οὖν γι κτρτοολ δ: δγϑθο δ᾽ ὃν ον 

κι ἀὐὐμιρλαμρδιολοδιρὺ Μρωλα! 
Κι φιναο»ρῇ, χανεου σϑιύτον ὑπῶρϑε λέ 

Εἰ μήξ μόρου κῤδινλίοπνγύνα, ες, Ἵ 

Γ νωσλ ἀδωφεδ νοοῖ ἘΝΜΔΙΣ ΟΣ χάχα! : 

τ ΟἿ «χὰ ποσοῦ ϑρλονάτει Γ 

οΟ ὐ μλφροἠ ἰσν αὐσόρτύτε 'βοὶς δέγμοιτο ἡ τὰ 

Α δλος,χω Σ υδείεϑρουξκύκγοὶ ἔχ᾽ ἥόιος. 

Ζ οὶ φυλαοσίιθωζοι οπεύγια: υγῆ. ἡδαρούη᾽ 0 

Τ ον ὀφολοεὶ δωσῷ εξ δον, χοῦ" γάρ δλνι 

ΤΟ ΤΟΣ χὰ ἢ " ἀδαν αν». 2. αὶ ὥστ τὰ δὲ Ξ 

Οὐκ ὀτηβαφάζω μὰ τὰν ὑμλιάτα; Ἰλθ φυλέβιων 

Κ ἴ! ἡ πίων βθϑΘΡΝ δεϊοταί αζυί "γ11 πω, 

Ὁ 2Ὰ λα εξ δανδρυοιουοσεςυβκαλίος,} γ ΣΑΣ ΞΩ͂Ν ἣν () 

Ε βῥθέκαη; "ρἰεγάλη, ἡηὸν ἐς: Ῥρτέαϊδος: ΓῚ 

Α ὕειοτδιλλάς “παπξῆ, ας, δεδεέξοτεὴ ἐσ: δέσαν 

Π τύσσμω, ὀῤῥοϑτὸ χεσειά σ' ἰϑόχένϑρυξ. κε 

Ἀδολοΐ ΙΝ 

ΞΕ ἔπτέσε χδανέησιν εὐπέε! λξουσαν ἐλείραις, μὐρυμὸς- 
Εἰπεπάλιν "ξανλοῦ; εἰϑὸγ αγαδτὰ χέρα, ἮΝ 

Τ σν απ ᾿ἀμεφοτερωνλοϊμιπει χώο!ξ: 7)α τεΐζξζω ταις 

Θ οἰ ἐπἠρημαθν ζαὶ ἀτρι μαηφο 'π ὑϑ ΣΝ 
ἐρϑναρένο τ ἀϑηρόρρηθ κά στας ὡς οὔτ 

1: ἜΝ σοι εδαλδιρναν Σ χεύσεα, τ ὙΞΣΝ ΞΡ 

Τὴς πολυ,ϑρυλλήτοῦ Καλλεα φαντασίης: εὲ 

Π95} ἐκφρυεορὸ ἡ βυῦρα φρονηδατὰ; ὃ ΟΣ ν, 

Καὶ ̓ (ςξεερείν εέρσῶν:ξυσοδδδρὸς ἀδατα λυ; ὰ 

ΝΣ αν ἘΣ Δ βοῦν Ὀπ τΣσνβρα γέα, 

"ἢ αὐτῷ τὰ κα αϑοῦτουχῶν τ ματα παλλαχίδων., ̓ 
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ΣΝ 

Νιῶ διιϑ ρει ὅν ὀρκυν δου ολονὰ ὀδντλ εν 
Κ ᾧνο Ὁ τῆς λύγ'δου βαίσκανε λάοτερον. 

Ναὸ μοὶ φρορστει ζει, χὰ πείχας ἠφαμίκεις σῷ, 
Τ' α Ἐχέτοις (ϑϑᾳροίξ Ἐῤχέσυ »στλαζορδμας " 

Μ κέν κι: μετέωρα σελσέργευ; ̓ροῆδευταλαντα" '᾿ 

Α γτὶ ῥόδου γὸ ῥηχκὼ ποῦ βα χρνεοὐ δεγομει Ὁ) 

Αδϑνν, 
Η δ φίλτατε Αυλίέ πο ἐσηαρεὶ ἡκζαχαιχερανδὸ 

Ε «λαοί μοι λξῷ αὐ τίρόμύμς κβϑλλλάτι, ἃ 
Εἰ γὺ αἰαις εἶλαρ, ἐπμτμμις οἷος» τολλῶν, ὦ , 

Θ νηϊοῖς μμῆβτιᾳ ἐσγρχδὴσῳ οἶδ τοί ΎὟ 
στ γα ἀπ] "γαῦ ᾿Αὐϑελφζαν τοῖς τοῦσν Ὑς ἢ 

Π ράϊαι, φίλη «ϑρέαβάροι τί μῳυ͵ ῳρααιόντος εὐλαηῖς, 

Κ Εἰ χαιβάπηθηθφλϑε δια σε εἰς ἀδεμίαρ.. τ 
Π ἀρϑενικὴν γὰ ἃ χής, αἴξ έκαλλῥα πῆς Ἰχτβανὼϊ 

Τχνέσι, τί ἰδιίωυ. "αἶμωον ̓σγ᾽ ὡς φΦέρφμιαι,, 

Ἑ ἰδὸς ἐσαυγάζων μιοϊεον γλυχο, τίς φϑύγος ὑασῶν, 

Δ εζμωρε; ὃ μορῷας ἀλανάτὼ) βλξιοοδυ." 
δθλδένις ΔΝ Ν 

Κύ ὕκγος ἔχε βμα μητέδὰ τὴ ΡΝ χς ᾿ 

Οὕτως οἰ μφέτερ᾽ ὅ8)ν ἀσυϊκριῆι ἢ ἥ δύουν ἘΝ 
Α λλοὶς ὀλο δοχεῖ᾽ χρῴοσον ἐμοὶ; τὐραν . 

Αδηλοῖξ τ, 

Ε μοι τίς μεέμοψοιτο, ϑαεὴ τι λαῖτεις ἔρωτος. ΠΡ 

τΦοιξῶ δρῶ ἢ ϑαμάσιν ἡἸξὼ ἔχων, ᾿ ὯΝ 
Ἑ ἰδείω χὰ ζω σα χαὶ ἜΣΤΑΝ ον τε αιλάσσνς, ν 

Σ κητῆηοῦχον, μαιλεραδν δοῦλον ἐτα πῦθων. ὁ 

Εἰ δέϑοον ιοίδ; ϑεοῖς οὐ εὐέποιον ἐπε 3 
Ανϑρώποις; ἰών ἐγ ἀρ βρμον ὌΝ 

Αϑυΐλον. 

“Χιροχέρν: “ὃ δυσύης ἡ ᾿αϑξθσᾷδα," τἰ αὐδόῤσε 

“Οὐκ᾿ ρῶς δ τὼ δὲδδδὺ δ᾽ ἡμετέρης. ᾿ 

ν "πο 



484... ΑΝΘΟΛ. ΔΙΑΦ. ἘΠΊΓΡ, 
μὲ εἰ λπίζῳ ἔξες], "ζητεῖς δὲ τί, "γὐκία. ἐφέρᾳς τί; ᾿ 
λα ρυσίον."δυϑύμει,χαὶ τύσον; “οὐ δουθαι μαι. 

Αδυλον. β 

Αγλος ὁ μιηνοφίλας λέγε) -ϑὰ μα λούσι χόσμκος, ἱ 

Α λλος, ἐπεὶ πάσης γά)εται εἶκε «σίης" ᾿ 

Α λλ᾿ ὅτε χα λδοὺ οἱ χείγης πέλοιφ.ἢ .ὃ ὁ Ταύτης 
Οὐφανὸς εὐτὸς ἔχ χαὶ κύνα. χαὶ διδύμωοις. 

Αδυλον. 

Γ ἐγνώσκω φἀϑείεοσα φιλᾷ γ πανυ τὸν Φιλέοντα, 

Καὶ Ἵ πάλι γηνώσκω τὸν Ἂὲ δουχόντα δὲικεῖν, 

Μ ἡ λύπει με, λίην φεργονταί σε, μεηστ᾿ ἐρέθιζε" 
Τ᾿ ας (βαρυοργήτοες μηλέλε πιεείδας. 

Τ᾿ αὔτ᾽ ἐξόων αἰεὶ, καὶ σοὺ λερον δλλ ἴσοι πόντου 

Τογίῳ μυύϑων ἔκλυες ἡμετέρων. 
Τ᾿ οἱγαὶρ γιεωῦ σὺ »δὲ ὧδε μέγα κλαΐουσει βαῦζᾳς, 

Ἡμεῖς δ) ἐγιχόλποις ἡμεθα γηϊαίδος͵ 

ΤΟΥΛΊΑ ΝΟΥ Ὡπὸ ὑσηρ χων αἰγυ ου, 

ἊΣ πεέφος πλέκων ποθ᾿, δῶρον 

Εν ζοϊς ῥύδοις ἔρωτα" 

Κων πῆεραῖν κατασχὼν, 

Ἑ ζω ῆισ᾽ εἰς τὸν οἶνογ. 

Λ αζων ογ᾽ ἔπιον αὐτὸν" 

Κ α)νιῶ ἔσω μδιων μευ 

Π τερϑῖσι γδργαλίζᾳ, , 

Ἄλλο. 

Οὐ διύα μα σ᾽ ἔλέλων θέα φίλζωυ. ὅτε "ὸ αἱ αἰπεῖς, 

Ο ὐτ᾽ ὐτοιοῦτι. δίδως, 5θ᾽ ἃ δίδωμι δέχῃ» 

Δλλο. 

Κ ρος, κύριος 521.τί μοι μδϑ εἰποδα γράμμα, 
Ο ὑκ αὐαγιγφώσκω τὸν και λὸν, λα βλέπω. 

Αλλο. 

Μαΐζος ἔτ᾽ εὖ κόλποισιν ὁ γήπιος ὀρϑρνα παιζῶ, 
Α ςραγοίλοις ζοὐ μὸν πγϑῦμ ἐ ἐχὸς (δυσεν ἐ! ἔρως. 



ΒΙΒΛ. ΕΒΔΟΜΟΝ. κ48ς 
Αλλο." 

Π᾿ ̓ ἀσκληπίαδη, τί τα δοίχρυα ζαῖτα; τἰ ποίοε; 

οὐ ὑ σὲ μόνον χαλεπὴ κύωρις ἐληΐσειτο, 

σὴ ἔχὶ οὶ μοιώῳ κατεϑήκοιτο τόξα. χαὶ ἰοες 

οὐ ἔρως. τί ἰζών, ον ἀσυδιῃ τίϑεσαι; 

ΠῚ ὑωνδρ βακιχοὺ εν πόμα" δακτυδος αἷἰως. 

Η πᾶλι χριμειςήν λύχνον ἰδεῖν μϑρβουδρ; 

Αλλο. 

Καλοςὶ ποὺς, ὠχελῶε,λίζωυ κα λος᾿ εἰ δὲ τίς ὀχὶ 

Φ ἡσίν͵ δηχιςτφμιζωυ μοιεῦος ἐγὼ τα καλά. 

Αλλο. 

Ην ἐσιδὼ ϑηρωνγᾷ,τα πίρθ᾽ ὁρω: ἢν δὲ τὰ πόιίτα 

Β λέψω, τὸνδὲ γε μυλούμπαλιν σεῖς γόρω, 

Αλλο. 

Ἑ «σευδὸν τὸν ἔρωτα φυγεῖν" ὁ δὲ, βαιὸν αἰανίας 

ᾧ ανίον ἐκ τέφρης, μέ με χρυήϊριδμων. 
Κ υχρλ σεις οἵ; οὐ ̓ τόξα, χερϑς δ, αἀἰχρωγυχα διοσὼ, 
Κ μίσμα, πυρὸς «ϑραύσαις,τῷ δὲ λαϑων. ἔδόμεν. 

Ἐκ ὃ φλοοὺς πω τη μοι ἐπέδραμϑμ. ὦ βαρυ φὐντς 

Λαάμου ἐμοὶ, μέγα πῦρ φανίον εἰν χρ αδέη. 
Αλλο. 

Κ ὑωρϊ, τί μοι πϑιοσοῖς ἐφ᾽ ἕνα σχοπὸν ἢ λάσας ἰοις,. 

Εν δὲ μιιῃ ψυχῇ τειοσοὶ πέπηγε βῖ» 

Καὶ τῇ ἃ φλέγομιαι,τῇ ἡ δ᾽ ἕλχοιίαι, ἢν δ᾽ Ὃστνδσω, 
Δ ιξαζωλάξρῳ σὴ ὦ πυεϊ τᾶς φλέρρομαι. 

Αλλο. 

Οἶδα φιλᾷν φιλέονζαρ: βθήφεμομιῶμ: αἰδιχῇ τὶ 

Μ ισεῖν.αἰμφοτέρων εἰμὶ γὰ Οὐκ αἰδωής. 
Αλλο. 

Οὐ μὲς ἔρως χϑν᾿ ἐμοὶ »μϑμέτω μόνῳ" ἐὺ δὲ ωρὸς ὀδός 
ᾧ οἱτύσγ μισῶ χοιγὸν ἔρωτα χιΏ Ι. 

Αλλο. 

Ο ρνιϑες ψίϑυροι, τίχεκρ αγατε; τί μ᾽ αὐιά τε, 
Τὼ σζυφερῆς πρλανου (χὶ χλιαρομϑνον, , 



4858ὁ ἈΑἈΝΘΘΔ. ΔΈΑΛΙΦ, ἘΠῚΠΡ, ὶ 

Ε ζόμϑναι πεταίλοιαιν αἰνδόνες Ε 5 λαίλη,ϑρον Ἢ 
Ὁ ἤλυ ΟΡ ΘΕΟΣ ἐφ᾽ βαρημιν αι δ, 

ἜΣ ΣΑΓΧΝοΣ νι: ΝῊ δ ὉὉ 

Εἰ εμισεϊγεπόγοῦ ὍΩ, φιλν προηθρδινλυκὸν. 

Αἱ ἐπρα Ἀξυκηφέλϑ, ἔχ ἐδχούης, 5. ὁ 
«ὐκατῳ κὸν Αὰ ἌΧΟΣ ον ὑπῆν ψκοὶ . ἀμ χῷ ἱ 

Πὸότ' αἰτεϊεγδεχρ δώσω δεῖονν): αὐτίκα ἕξάς. 
τ ̓Ὡ τας ἤρκεσε Ἂ! ἀφ 
ΚΤ  ψ. ἘΠῚ Ὶ| ον 

Εἰ πὰ πελήρέλάξιαμορνω ΘΕῸ ὡ " 

Ἷν με φιλίης σῶσον Ὅς πολυ, 
ἰκοξλοῷ κὰκ ΟΆ ἀλιδτ ἐπ ψυρνθη κν τὰ 

Ν σῷ τι ἀρβρμσοδηιονμοροανά ΩΣ 

Ημδΐυς (τλϑνον! ἡ δῈ Δ 4 ΟΝ 
ὡς ἸΤιος υΣ : ἌΛΧα: δ᾽ ΧΌΛΟΣ υἱὲ ὦ 

Ομμανεῤδὲ κκθοαγκ δα ϑεᾶνα τι, 
“Κ ἀϊ δορί, πορφυρέην, περηφύτεδον") ἀὐδν ν- Ἁ 

Δ΄ φρὴ λυνγδιγέρ, χα) ξήϑεα μϑν μσήρονθα; - Αι 
᾿Καπόδο, εὐργοβόης δυκξτεῤϑὶ ΜΝ ἶ 
Εἰ δέη Ὁ) πλοκρύβιϑισε αἰ κθρσι λιξοεσὲν ΑΚ 
Τῇ ης Πὴν κα λας δσοὲν (χιςρέφομαι. 

Ὁ ΡΡΊς τι Ἐν Φλ ον" στδιλοσιιας, ἘΠ Ἰαροὶ. Ἃ 

ἧ φαγὶ ΝΥ ἐρώτα" ἀενδροχδνος να γὸ Τὸ 

ἫΝ ἐμ Αὐτὸ νοῦ πυκρο διωχόυϑρος." 
ὡοῆκ ἀτπει ΦΧ. (δ οονος, ων ἢ ἘΩΡ ἢ 

Τῶὦ μήλῳ βόλω σε δὴ εἰ νϑὺ ἐκοῦσα Φιλέο με, 

ἊΝ ἐξα μϑχν, πὴς δὴν χουν “εὐγαδοὸν ον ὦ 

Εἰ « φρο ῦ γῆ γεθισονοξονηῶτ λώο! χαξοῦσα, 
ΤΕ ΣΙ πίω ̓ὡρζε ἔδε' ὀλιροχξόνιορ. ' 

ἐν πολϑῆξε ἐφ νά ν, ΤῊΝ τὐνδι ὄψα δ ον δὰ λλφ το) 

ᾧΦ εἶδεν » ϑενί εἰχαὴ 7 σεϑχθονο γδέρᾳ ἀδύρο᾿ 

Ἑ Ἐν ρὲ δύρυ σᾷς τὸν Φιλέοντα χόρη. 

Ε; ζωεδυτδαὶ τε ,Ἀϑαὶ τοὶ κι τρὶδὸς ΔῸΣ (᾽ ἀἐχέροντὶ 

Ο εὐ χοὺ δέσει ενέκχεισοἠτεθοι, ὙΠ΄ 
1 
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, ΑἰῸΦ. , 

Π έμπωσοι Ι μιύρον ἡδὺ, μύρῳ πόρε χών χαελν,οὐ σοί. 

Α ὑτὺ γὸ μιυφίσοῳ χαὶ Ὁ μῦρον δοιύασοι. 
Ἄλλο. 

ΗῊ ϑὺ ϑεροις  δεγψῶντι Χίων ποτον' ἡδὺ δὲ γαύταις 

Ε κ χῇ μῶνος ἰδεῖν εἰαρινὸν ςέφανγον" 

Η δυ δὲ χαὶ ὅπστὸνν υκρύψη «“ἰα ζοις Φιλέοιζαα 
Χ λαῆνα,χαὶ αἰνῇ ται κύωριξ “π᾿ αἰμιφοτέρων. 

Αλλο. 

Ο μιφαϊε ἐκ ἐπένδυσας ὃ τῇ ἡ αφυλὴ  αἰλαπέμεψω" 

Μ ἢ φϑονέσνις δοιεῦαι κἀν ν βδουχὺ πῆς ςαφίδος, 

Αλλο. 

Κρν τίς ̓  ̓ἐφίλησεν ὑφέασερα χείλεσι ὑλρϑοῖδ' 

Ν ἐκταρέζων Φ Φίλημα:" 5 Νὴ σύμαι νέκταρος ἐπι. 

Κ αἱ μεϑύω Ὁ φίλημα, πολεωὼ τὸν ἔρωται ““επώκας. 

Αλλο, 

Ἡ οί ϑην, ἐφίλουν, ἔτυχον, Κ τέωρ αὐτ᾿ ,οὐγα πῶβκαν" 

Τίς δὲ, καὶ ἧς,χαὶ πῶς καὶ δεὸς οἶδὲ μιόνν. 
Αλλο. "ἢ 

Ἑ κα! χείλη, με ῥοδὸγφοαὶ ποικιλό θα, 

Ἢ υχοταχῇ, σύμαιτος νοζαρέου τσδόθυρᾳ, 

Κῶ [λώδαι λασίησιν αἰατσ΄ ὀφρύσιν αἰφρ αἰ ουσευ, 

Σ πλαϊφωνὴ μετέρων δίκτυα, χαὶ παγίδες, 

Κα ' μαζοὶ ἱλαγρέντες, ἐὐζυγεοιμεερφοντες, 
Ε ὐφυέες, πάσης τερπγοτερφικαλυχος, ἣ 

Αλλά τ μηνύω κυσὶν ὀςεα; εἴ ρπτυρές εἰσι 

Τῆς αϑυροτομίης οἱ μίδεόι κα Ἀφέμοι. 

Τέλος τῷ ἐσϑόμου τ μυήμλοιτος τῆς αἰϑολογίας 
Ὡσ. Φόρων Ἐχυρραμμιάτων. 
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Εἰς τὰ οὖ πυϑιοις ερμαὶ, ἑμιαξια, 
δίμετρα καζαληκτικρὶ, 

ΒΟΥΛΕΙ μμαϑεὶν αὔιϑοφπε 
ΤΠ ως τι Ὶ ποῖον γνοσῶσι, 

Ανούργυρϑν δώρημα; 

Ἐ γώγε πῷτο δείξω, 

Ο ὧ Οφοὶ νοοῦσιν, 

Καὶ πείρᾳ στεο δυκοἰζ. 

Ἑνερϑε γῆς σήροιγία, 
Υ δὼρ ἐχεῖλεν ἔνθεν, 

Γ' μλούνϑμον ὃ, )ῳμῶωυ. 
Α λλοι λέρρεσι αῷτο 

Γῆ ἧς ὡ» μυχοῖς υ ̓ ὐχῳ, 

Θ ἕρμης τυχὸν [βιαίας 
Ανω πρέχά τω πλή94. 

Α λλ᾽ οὐ δέδεγμμαι πϑτο. 
Ο διμὴ 7» ηνοΐδως, 

ἡ τω τε αἱ ρπυροῦσα 

Το λαρμόρλυφρον ῥόνϑρον" 

Τέλφης αἴ »γαλίουός. 
Τ ὁπῦρ αὐω φυσῶσει, 

Π ολλῇ τε σεέο κινήσά. 

Τ ιτϑρία, μμιηδείας, 

Καὶ λύδία, πλουτῶσα, 

Η εἀκλέων ηλαὶν δὲ. 
Ἐνοὴ᾽ αὖγε πιϑηχούσοις 

Α φεγίές δὴν ὦσθμα, 
Π έμπει λίθοις ὁφωδής, 
Θ ερμδμ" ἀτεχνονῥέῦμα, 
ᾧ αρὲν πσδόκειται πᾶσιν, 

Κ' αἱ ποοσφιλὲς γαϑυσμκα; 

Ἐ γὠώφέρων διδρύξω, 



οὐ 
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Ο σον φύσις παιδέῦφ. 
Π ΠΡ φερίσων δ ἤκώ. 

Εἶναι! φονα γοοὺ σιν 

Α γηἰτσέχον πιλᾷοϑαι. 
Οὐτίω ΤΡθΟΣ παάσήν 

Μ ἐταλλεί που ϑ4ώδὰ, 

Τὸ γατονοιωῶ δζιυ νώμια, 

Κάτω »ϑὺῳ οἕκ ἴον, 

Π οἷον δέχν, πσοϑτον; 

Ὑ ᾧ δυυτέρῳ σύμφημι. 
Μ υδῶσει, δερπνοῦσευ, 
Ο ὕτω ασοοῆλϑε πᾶσι 

Ι σαῦχρ ἀτης, νυν. 

Γ ίς!ς δὲ τούτου,νησος 

Τ' ολλῷ βρέμον σεωὺ ἤχῳ, 

Ο ἴδεν φῴῳν ζιαῦτα, 

Κ αἱ αϑοσικὴ πιηάχη 
Μ εταλλόγρυσον γοΐαν. 

ΤΠ όῤῥω πίφυχε πλέτα. 

Καὶ λιπῦρα τῇ νήσῳ, 

Ο νυκτί πῶρ παμιφώννον, 

ΠῚ ολυψόφοις βροντωδὰς 

Ο γι Ὁ πὸὺῤ δηλοιῶτας. 
ΒΕ οἰς ἀλλα κρείἥω μείζω 
Α λλη μιέϑέου ποιᾷ δὲ: 

Α δλὰν γεἰλο. παϑοτεὶνά, 

Γ΄ τίωυών ἀχος νοσοιιύτων, 

Μ ίσνίξον ἔξην ὕδωρ. 

Πίδωξ αὐουβῥοιξδείται. 

Π φολεκῆικϑν που πνϑῦμα 

Π ὡς ἐξα γά,τί τῦτο, 

Πυγὴ φύγω δὸλοῦται. 

Α λλοι λέρρεσιν ἀλλίω, 
Αλλώω καϑειρτίκην δὲ, 
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Υ δὼρ πικρὸν πελή δὲ, 

Ο νὺξ [λυχαίνᾳν εἶδεν. ἧδε: , 
Ο λζος δὲ πηγῆς ὅ21ν, ἢ 
Ο λκὴν δὲ τίωὐ βαρῴαν. 

Αὐλλος δὲ ῥοιξ μικρός σφι 

Ο ςῶν τεζαὶ καταξές. Ἱ 
Θ {(4ς ποφοσοίσω πλείω ; ἡ 

Ο «ᾧ βάνω εἰς ἀγίος, ; 
Κ ρυςαλλόπηκίον δὗοοις. 

Ἐξ οὗ πιᾷν ποϑϑκύνψας, 

Γῆς μήξϑς ὡς ον κόλποις. 
Ο ς εἰ δεδέξετα) τί, 

Εν ἡμέρας οὐ πλείςαις, 
Β φφχὺ βρύουσειν ὕδωρ, 
Γ' λείω δίδωσι ῥᾷ, ρα. 

Η λείματος πῆρότος, 

Π ρόχει (ϑέρφες δὲ γά μαι. 

Υ ἊΝ φέρφν μηκό δε. 

Ες; δὲ μικρῷ ζῶτα. 

Πηγὴ τελᾷ γὸ ληϑίω, 
Α λα δ ἔλαιον βλυᾷ,. 

Κ αἰ που φοχαζᾳ νὰ γᾶ μια, 

Καὶ Ἴ που πολοῦσιν οἶνον, 

Καὶ που μέσον θυ. λάοσης 

Κ αἰ χασμάτων ἐκ πγέται. 
Α σφόητον ἄλλη γῇ δὲ 

Ὡ φυμάτων Ὁ θαῦμα, 
Αὐναμϑρὴ δὲ λοίμιπει. 

Κ ρυτῆοις δόλοις ἐλέϊχαν 

ΣΧ υρμδυ μόνων ϑρυλλοῦσιν 
ᾧ ὧς ἡλίου καυσῶδες 

Ἑ ἰς ἡδυλυτηονελξι. 

ᾧ υσιν καίτω πίω: χουφζωυ, 

Α νὼ Φέρων τίω ἀχιζω. 



Ο «σωμῖχ (ιἐθλασής 
Σ φία, τρέφφ, παν, 

Ἑ ςνν λέρρεσι νά μαι, 

Εἰ νυξὶν αἱ, ϑριωΐζοις, 
Εςν ̓ λέγρεσυ ἄλλο, 

Δ εὔον βλέπει σε φῦλον. 
Ἑ ςὴν δὲ βοῶ, ὦ θαῦμα, 

Λ ἴδον τελξ πορᾷγμα. 
Αλλώω λερρίσι χρζωύζωυ, 

Η τῆς παρόντος ὅχ λου. 
Α λλῶωυ δὲ που πιςφοιοῦτωι, 

Ἁ γνικ μὸς 62 πᾶσα. 

Α λλώυ ἀχουφς πόρτως, 

ΠΡ ῥυμμάτων μὴ δὲίοϑαι 

Λ ελουμϑύοις ἐχεῖϑι, 

Ως μὴ πίνεοϑαι ζωοις. 

Η σῆψις ἀλλης ὕλης. 
Γ' ολλαὲ φυδμ αγείφοις 
Τὸ “χϑυσόύμορφον εἶδος, 

Ως δοίχρυον [λοιῶδες. 

Ὁ τῷ ξένου μετανλου. 

ᾧ ἐρᾷ τοπος τὶς λίμμψζω, 
ΠῚ οὸς ζω ϑέλων λουϑίωαι, 

Ἑ ὡς δὲ πεντήχογτα" 

Εἰ σ᾽ αὖ τὶς αὐτῇ πλείοις, 

Ἑ ζω πέλουσα Μῥῆᾳ. 

Π ἔτκας και πρὸς σ᾽ ὀϊξέρπει, 
Ο «αὖ σαφας αἰάψές. 
Α λλυ δὲ τὶς βεαχία, 

Εἰς ζῶ ἔλαιον ῥανων. 

Δ ἐλτοι φέροισιν ἀλλά [ 

Πῦρ ἐξξ ὀπῆς αὐϊογφν, 
ΔΛ ίϑοες ἔχφ: ἣ βάεϑρον, 

Ο κα ῥιπίδι ψυχαζων, 

1. ἣν 
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ἘΠ σλ αἶμα ῥαΐνων ασείσές, ̓ 

᾿ λλης ὁπῆς ὠθεῖται, 
Κ τε ᾿ τίοὺ φίλεθρο αἴξ: 

ὕχω Φυσᾷς ὠπείρους 

Κ ἀν ἔλύνων, 

" 69: θαυμα χαὶ λατρείαν. 
Ὕ οὗ τον καὶλῴ ὅτὸν σῷ, 

Μηδὲν τυπτῶν πσεὲς εἶδὰς. 

Α γωκόν δε] πγόμα, , 

Ἂ ληκτον 551 γς Ἔρος, 

Θερμοὶ απεσχεῖ᾽ δ λίμρε 

ΘΟ ζ οὐ ὦ ὡς τὶ πύον. 

Ἑ κει λέγουσιν δ!) 

Η λεκίξον ἐϊξαον»υσας;,. 

Τὶ ἐκ] 4 5 τὸ το πσε τον, 
Ἑ πειτα δὴ πέβοῦται. 

Δ ὄῦρο Φεράσω καὶ τἄλλα. 

Μ ικρα λίαν κυκλώδη 

Τ' εσηλησχένζωυ δδρυσῴο:- 
Δ ελουμδύοις καϑα!ρ4.. 
Α νδρας φέρ λουϑζεῦα) 

Τ' οἐς οἰκρίτος πουφῶνζς, 

Κ ρυτῆον ἔχων Ὁ χαῖον. 

Ἑ λαμον εἰταῦρ ςοιξζάς, 

Πὺρ ὀϊξέθα λψο πίτεα-- 

ΤΙ αὐτως σξίσφς Ὁ φαῖνον 

Ω δα δέροις βαλεία, 
Χ ἀμῶνος ὕδωρ ῥῴν δὲ 
Α πηοίῶς ὡσεὶ δῶ δας. 

Τὸν φλογμιὸν ἐχκιωραύνάς, 

Ἰ ὁπὸρ πλέον τυφοῦτω,. 

Ὑ δὼρτε χαὶ πῦρ σμίγ δῶν 

Τ Ἔτρακτῦος πιφοῦται.. 

Ὁ διαίτης ἀλιτωι, 



Κιραΐ, πλέκων ὡς οἶδε; 
ᾧ ὑσφς (ἀφώς ἐγείρᾳ. 
"οῦτον φρεσὶ φανταίζου, 

Ε ἰμὴ ϑέλᾳς γε τήαιφν. 

ΠΤ ΠΕ  πέλμο 
Α γαριγοφωτόμευςον, 
Α ῥῥητολετό]οπνδυςον, 
Ἐν πϑυσύφωῳ χωξίῳ. 

Ο ὕτω ταὶ νϑὺ κα τειδὸν, 
Τ αἱ σγ αὖ σεέωῆξε πεῖρα; 
Ἴ αἰ δῆλα, Μ᾽ ἀδήλων. 

Τ ὅτων σχοπῶν Ὁ θαῦμα, 
Τ᾿ ζὸ ποιοσόφωτον φαῦσιν, 

Ζ γ7}98,χαὴ ϑεώσεις 

Κ' ὀσζκοῖς φέρον χαὶ (βίοις, 
Ἐν ὐνδίκῳ παξονοία. 

Τασγ᾽ αὖ βίξλοι βοῶσι. 

Καὶ πίς!ς 52) πϑώτως 

Τ αἰ μικρῷ ΦΜ μιεγίφων. 
Ο ἴδω, πλέον ποϑυσεις, 
ΓΤ οϑῶν δὲ, χοὴ ζητήσεις 

Μ ετοισίᾳ Ὁ κρῴῆον. 

ἙΥΚΛΕΙ͂ΔΟΥ͂ ΓΕΩ- 

μμετδικόν. 

Η μίονος χαὴ ὄνος φορέουσσιι οἶνον ἔξξαινον, 
Α ὑτὰρ ὄγος φεναϊχιζεν ἐπ᾽ ἀηϑεῖ φοροὐὲ οἷο" 

Τ ἐδ βαρυφεναίχουσων ἰδοῦσ᾽ ἐρέφνενἐχείνη; 

Μῆτερ, τί κλιαίουσ᾽ ὀλοφύρεαι ἡ ὕ τε χϑύρη; 
Ἑ ἰ μέτρον ἕν μοι δοίης, δεστλι αἴσιον σέθεν ἡ ξοι" 

Εἰ 5 ἕν αὐτιλαίξοις, πϑώτως ἰσύτητα φυλαξζάς, 

Ἑ ἰπὲ Ὁ μέτρον Ὄζρισε γεωμετείης Ἐχίξορ. ᾿ 

Ανὰγ μέτρων δυκοῦσι φέρειν. ἐν" 

5 11,119 
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“4.94. 
ΕΙΣ ΤΟΥ͂Σ ΕἘΠΤΑ ΠΛΆΝΗΣ 

Φ,χαὶ ζω «ὖν ἡμῖν δυυυάμεις, ὃ παϑη. 

Ἔ αὔα πολυπλωνέες κατ᾽ ὀλύμιπιον αἰσέρε οὐ ̓ δὸν 

Ε ἰλϑ ταῦ, χαὶ ἡ Ὅοϊσιν ἀ εἰ ἱκανονίζεται αων,. 

Ν υκτίφαης μιζωοη,ςυγνὸς κρόνος,ἤλίος ἡδεὶ, 

Παςοφόρος παφίη, ϑρασυὺς ἰρης, δ) περος ἑρμμῆς, 
Καὶ ζεις δογεήμεθλος͵ ἐφ᾽ οὗ φύσις ἐξ λοίφησεν. 

Ο ἘΠ ὐδοὶ μερόπων ἐλδίουσι 7... ἔς! γ᾽ ἐν ἡμῶν," 

Μ ἡ"; ζει, δῖον, παιφίη, κρόγος, ἡλίος, ἑρικῆς, 

Ομ ξκ, ἐπ ̓ αἰϑερίᾳ μεμεξισμέθαι πρϑυμιατος χειν 

Δ χρυ, γύωτα,χολέω, γϑεσιν, λϑτρν, ὑπνον,ὑρεζιν. Ἢ 

Δ ακρυ μϑῳ δε) κρόγος" ζει ὃν ο θέσις" λόγος, ἑρμκῆς. ᾿ 

Θυμο εν “μζων σ᾽ σ᾽ ἀρ᾽ ὕσγος: κυϑερφαι σὴ ̓Ὄρεξις" 

Η ἐλίσρ: Ὁ» "7,5. ζουτῳ χὸ ὦ ὠπασοι διχαίως 

Καὶ αἱ ϑνη τὴ διοαγοιαι διφκὼ κόσμος αἰ πείρων. 

Εἰς τὶν πὐ]ολεοῖον.. 

Τ' αἴης ἐρνωτοισιν ὀχουνϑμος ὡπηολεμαῖε, ΠῚ 

Κι αἱ βροτέης φύσιος δεσμκούυϑῃος ἔνδὸ)ι πε θυδ; ι 

Ο ὑκ ἄφρων δὲ μοιεῦον οἰφδίνητον αὐαΐκην, 
Ο ὑδὲπόλοιο φοροὶν σὺ διέγνως εἰςαι τέδυσοιν, 
Α λλα χαὴ αὐτὰ αῇρο,ῆι τελᾷ σγμιήϊα φωνάς, 

Τ οιούεχα, δὴ γρῴω και λέφν σέ τιν᾽ οὐρανιώνων. | 

Α ἰλεθκὸν πε όον Φορέφν,οὐ γον ἐμιπύς. 

Ἰδ “ὃ χαὶ μερόπεοσι χαιμερτπτέσι σωμιξιὐτευσοις, 

Καὶ Φύσιος ϑυνητὴν οἷ ̓ϑγυκζοπεδησιν ἐδεσμιού, 

Α λλα γόον παϑέων ο» Ὅισι πόνοισι κρϑηρᾳς. 

Ἑ ζω (ὠκὸτς ἔζης δὲ χοὶ ἀχλύος ἰλυοέοση, 

Κ αἰ τελέσᾳς ὡροέΐπας ἐσύφξετφι τέρμα; λουχούσαις, 

ἙΡΜΟΥ͂ ΤΟΥ͂ ΤΙΡΙΣΜΕΓΙ͂Σ 

φου, αὐἰξὶ σφσχκών. οὖ ὄῳ, Ὅες 

Φ ἐἀζο δὺ χα τοδὲ Ἅόθον τέκε ὑπεαύτε κεν δ 

Τ' ὦϊαν κινήσῃ σφσίχων κυαγοχαήτης, 
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Ο ἢςβεοτεῖς ἔχε τ᾽ δὺτυχίζεν κακότητα πε φεαζ4. 

Ο παυτὰν εἰαρινξεὺ ἐω ἰσημεείζευ αἰφίκητο Ὁ Ηλιος εν 

Η ιος, κριὸν δὲ δεκ τρέχη, οὖ σ᾽, Ὥρα τῷ δὲ χριῷ. 

Γ αὶ οἡαν γυκτερανὸς γγαηδοχος αἰμφδελίξι, 

Σ μα τοσγ ̓ φο]πύληος εἰ πίξασις Οὔκ ἀλαπαδιγη: 

Εἰ δέ κεν ἡμεξινος, φραζέ τὸδὲ λυγρὰ χαὶ ἀ τας 

Γ' ἡματος ὁρικήσειντος ἐπ᾿ δλλοδα ποις αὖ, ἃρώποις 
Ἐ σσεοϑαι, σφετέραις Ἐχὶ πημοόσεώαις ἰδὲ λύπαις. 

Εἰοὴ αἰαζαῦ ον ἰο ἰόντος ἐφορμήσᾳ ΔΓ 8 νύκτα χε 
Σ φσμὸς, πήματα αδῤτε καΐζα φλυύλοεσιν ὀπίοτω, ζωρῳ. 

Ἑ ὑφροσέξυη σ᾽ α)αὶ ἀςυ χαὶ εἰρζωϑη πεθαλῶα" ᾿ 

Ἡ μεεινὸς δὲ φέρᾳ πολέμου μεγαίλοιο πθληὶ 
Ἐρορν ἐαδρχομϑῥου ζφς κρείοσιν Σινὰ φυλάατυ, 

Εἰ δέκεν εἰν διδύμοις Πδθ ρόδο ἠδίοι, λιος ὦ 

ἸΝυκτεξανη μιάδις ἐλᾷ! ζητω κτ' ΧΤ' γαΐαν; διδομοις. 

Δ ερϑμέες βοπὶ ὶἐχεσϊχήρες " 

Ὴ μετερέων πελασοισι, αἰ, δδγεα γοῖαν ἅπασαν' 

Εἰ δέκει ἡμκερανή, τότε χεν βασιλῆες ἀτίμωοι 

Ἐ οσὐνθ' ἡγεμόνες τε, )εαῖν δομιξευίῃ ἐϑϑραΐ. 

Εἰ σγ᾽ αὐ τίων μοιρίεν τῷ καρχίνου ἡδίοιο Ἡλιος 

ἋΣ τείλοντος, τῦτε δὴ λεεινὴ δ» πὴ ϑνυχος ἔφαι καρχψῳ. 

Γῆς ἔγοσιε,τοτο φραζέ κακότητα βαρίαν 
Α ργαλέζω πενίζωυ Δλλαϊξέρμϑυ"ἡμεφανὸς δὲ 

ᾧ ς πῆμ᾽ εἰὐξις χαὴ διπύςα σιν ὠ λεσίοικον. 

Εἰ δέκεν ἠδίοιο λέοντος μοῖραν ἰόντος Ἡλιος ον 

Νυκτερος ὁρμὴ γοήης στώλος, αὐτίκα, πένθη λέοντι. 

Κὶ λαοθμοίπε φογαυ γα τε πόλιν χαὶ λαὸν ἄπϑυτα 

Ἐ ξουσ᾽ "ἡμερινὸς δὲ φανεὶς χαὶ ζαῦτα πιφαύσκῴ. 
᾽ ! 2 » 

Εἰ δὲ κεν ἠξίου στοῦ πο ϑένῳ ἐρχουϑροιο Ηλιος οὉ 
᾿ Ν ΄ς « (ᾧ 

Ἐ αστθανος σήσχκος, λαοῖς πότε λιμὸς ὠὡπασιν πϑρ5 γῳ. 

Ὲ οσεται" ἡμεξανὸς δὲ Φανεὶς καρπούς καταξ λα ψφ. 

Εἰ σὴ αὐ χὶ φθινόπωρον ἰσνιμερανζωυ ἀφίκηται Ἡλιος εὖ 

ἐπὶ ζ(ος, χηλαῖς [9 Φαίνων,νυκ τεδανὸς δὲ 

11, 1Π1Ὲ 



Ἡλιος ἐν 

Εἰ 

Ἡλιος ἐν 

εὐο»χέρωτι, 

Ἡλιως εὖ. 

ὑδροχόῳ, 

Ηλιος ο» 

ἰηϑύσιν, 
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Κ ινήσγ, καρ πτῶ γ ϑυιλο! φθῦρον ἐξαναφιώτων 

Τ' αἰης: ὥραις σ᾽ ἡ μερλνῶς,χα λεπτῆς τὸδὲ φραζᾷ 

Εργα μα γης" πολλουὲ σ᾽ αὐτγδὴμρ χτ' γαῖα, καιλυνψ4. 

Εἰ δέχεν ἠξίᾳ αὖν σκορπίον αἰ μιφίϑέοντος,. 
ΝΝυκῆερος ὁριαηη, “γαίης στίλος ξργα. μμοιταιαν 

Α νδρώσιν ἔσσονται, κοὐ χοῷροι δι ριοσεούησι γὐόιο" 

Ἡ μεεινὸς δὲ φανεὶς, ὅτε δὰ. τότε ἀ λγέεα Φεαζᾳ 

Ἑ οστοϑαι πολέξοσιν πὸ τηολέμου χρυεροῖο, 

Ἐργα μιοιταιότοιτοι, ζζεσὸς μεγροίλου “σ᾽ βουλάς.. 

Ἑἰδέκεν οὐ» μοίρη τῷ ζοξότου »ἤδίοιο, , 

Σ Φωφώντος, γοῦαν κινήσῃ κυαγοχαήτης 

ἸΝ υκΊερανός, σημεῖον ὀλέκϑριον ξ μμέναι αὐδρεΐν 

Π ολλαν'ἡμερανὸς δὲ φαγεὶς, πόλεων βασιλῆϊ 

Σ ἡμαῖνᾳ μὲγούλζω τ μιΐου χαὶ σκ)ιαροι λιπόντα, 
Α λλὴ ἐποΐγεοϑαι φϑυγοντ᾽ Ὥστο πειτοίδὸς ὠης.. 

Εἰ δέκεν αἰλρκέρωτὶ, 5): ζ.παὶ ἤπίοιο 

Χ 4μεριγαὶ φείχοντος ἐδὸς ἀϑονὸς, ἔγγυνχος ἐλθὼν 

Σ ἀσίγθτων γοῖαν κινήσῃ πγδυματι λάθρῳ, 

ᾧ Ξ δυ πολέμωι χαὶ ἡ δαίκρυα ζῖσι βρὲ εϑ!, 

Κ΄ αἱ ςείσιν' ἡμκεξανὸς δὲ φανεὶς, καρποφϑυροςῖ ἐςοι.. 

Εἰ δέκεν ὑδροχόῳ διανείασετοι ἡδίοιο 

ᾧ ἐγζος, γυκτερόν σὴ ἐλίυδῇ 77: αϑρϑὼν, 

Α ρμπα;γαὶ ὠλεσίοιχϑι αὐ πόλιν θθρυαγυαν 

Ἑ οτονται διμου πε καχοφεοσεούαι τε χαὶ ὑξράσ: 

Ε ἰδὲ κεν ἡμιερανή,δύμωου κε οτος ἔμιπτεϑὸν ἔ φο]- 

Εἰ Ἴ α)αζοις ἰηϑας φρωφω δε ἡπίοιο. 

Ἰδὺ ̓ς ἔγοσις γένοιο ὃ θοζεὺ Δ] γύγχωτα, τὸτ᾿ ἔσαι 

Π᾿ ασοης εὖ» πολίεοσι αὐδίςα σις" εἰ [δέ χεν πω 

Γῆς χκινηϑείη πέδον ἱερϑν, αὐτίκα, παίσας 
Εὐφορξοισι βοώνάδϑμις, οἰεἶν πε χαὴ ἀλλὼν 

Τ᾿ ετρα πόδων, φλοαος ἔςτη ον᾽ ὠςφεα χαὴ καὶ χώφοις.- 
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ΠΕΝΕ. 5ΤΕΡΗ. ΕΟΤΟΑΙ. 

ΠΑΟΤΕΝΥ͂ 5 64 ἘΡΙρΤαΠηπηαζα ΠαραΠΠῈ] 
΄ι: δὲ Ἰῃ 4}115 οἀ οπίθιια ἐχίαης : Παρ εθ15 
ἀείηςερ εὰ {ιια νατ!15 ἃ ΠΠΌΤῚ5 ραγεῖπη ἴῃ [ὰ 
ΓοΠ1 ΘαΠΕ5. ραγτπγ Ποηάπιπη ᾿ςς ἀοπαζί5, 
τα Δ Π1 Δ ]1|4 ἀρῶς ΟΠ Περὶ. Οὐοτῦ νηιιπι- 
ᾳυοάφσας νηάς ροεἰτῇ {πὸ, 1 οαΐος ποάγ πη 
δηηοϊατίοππ ἱπάϊςαῦο. Ρτίπληὶ ατοπὶ 

Ἰοςαπη ἔμο αιοάδῃι τπτς (] νζάϊςατς οχί- 
{πἴπται: Πα νεζογιπὶ ΠογοιΠῚ ΟΡ ΓὰρἢΪΔ, εχ 
νεῖοτς ιοάλῃη Μεάϊοοα ΙΒ] οτπεςα ςο-- 
ἄϊςςε ἃ πης οἾτπι ΕἸοτζεῖα ἐς τ ρταὸ φαῖθιῖς 
Δυΐοηϊαπι πλμ!τα αἰΠΙπλυΐδητοῦ τγαητξα- 
Ππ|π,ροῆτα ΓΟΠΊΡΕΤ, 

ΠΟΥ Ε ΚΑ Σ ΟΣ ΤΟΥ Ν ΕΛ 

λζωῶν Ἰ ΡΝ  κοτηαν σ᾽ ὴ τὶ Ἐχιγέγρα.: 

“«Ἴωι τῳ ταφῳ. 

Ἐπὶ να μέμνονος χεινᾶῥου εἶν μιυχηνοῆς. 

ΔΛ ὅστις ἀτρείδξω ἀγα μέμινογος,ὦ ξένε, τύμίζον, 
Ο «9αν κι τ᾿ αἰγίαϑου κ᾽ οὐλονϑμης ὠλοχου. 

Ἐπὶ τῷ ὐτε ἐτερον. 
Μ νῆμα τόσγ᾿ ἐξείδεω ἀγα μέμινονος, ὃν ῥα κα τέκῆα 

Δία χλυται Μνὴςρὴ τονδα οἰς οὐχ ὁσίως. 

Ἐπὶ αϑωδαου. 

Ὁ λίιος ὦ εδνέλαε, σώπτ ΟΝ ΝΣ χαὶ αἰγήρως 

Εν μακάρων γήσοις, γαμῇρὲ δὸς (εγα ἴλου. 

Ἐπὶ ὠχιλλέως κει ϑώου εν ϑίη,τμω νϑμου 5 

χαὶ ον λδύχῃ τῇ νήσῳ. 

Π αἾδὰ ϑεαξ ϑεηδὸς πηληϊαδζου αὐγιληὰ 

Η σὴ ἱεραὶ πυδοποντὶς ἀμφὶς ἔχᾳ πεδίῳ. 
Ἐπὶ τῷ αὐτῷ ἕ τερον. 

Θ εοστῦλθς οὗττ' αἰὴρ ἀχελάς ἐν τῷδε τίθα πῆαι 
Τύμ(ῳἐςϑρζοησαν δ᾽ εὐγέα πιεειδὲς. 

11.1111. 
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Ἐπὶ παϊξοκλου κειμϑίύου μετ᾽ ἐχιλλέῶς, 

ΤΙ αἴδοκλου τάφος ὧι, (ὁμοῦ ογ᾽ αἰχελῆϊ τέλει πῆι}, 

οΟ ν κῆαγεν ὠκὸς Ἔρυφ. ἕκτορος Ο’ παλοίμϑης. 

Ἐπιὼ αἴαντος τῷ τελαμώνίοῦ. 

Ασ᾽ ἐγὼ δ τλα κίων ξρετὰ τ ϑαὶ τῶ δὲ καί (94. 

Αἴαντος τς τύμξῳ, κεῖραι νϑμα πλοκάμους. 

Θ υμὸν ἀχά μεγοίλῳ βεξζοληνϑία: ὡς δ οὐἰχοὴ οἷς 

Α δολόφρων ἐπαΐτα κρέοσον ἐμεύ κέκριται. 

Ἐπὶ τευχροῦ κείνϑμου «ὦ σαλᾷ μῖνι 

τὴς κυωρου. 

Τα ὠκυμώόρων ταμμίζου πελᾷ μμώνιον δὲ 

Τ᾽ δῦχρον δἰποφϑηυϑμον γῆ σαι λθιεἰς καιτέχά. : 

Ἐπὶ νέξδρος κειυϑύου εὐ» πυλῷ. 

Ἱ ὦ βαϑυνοιω ψυχίω τενόημιοὶ τε θεῖον ἔχοντα 

Ανδρ᾽ αἰγαϑὸν κατέχω νέσορξε τὸν πύλιον. 

Ἐπὶ τῷ αὐτῷ ἕτερον. 
Ν ἐξορᾷ τὸν πολίων ἡγήτορᾳ δὲ ϑαινόγτα:. 

Γγ κουτεγή, βουλὴ φέρτατον ἡμιϑεων. 

Ἐπὶ ΕἸτίλυρῦ, χεινϑϑου ον ὕϑύ..- 

Μνημ᾽ Ἑξρετῆς ἰού τζ γέξορος αὐτιλόχοιο,, 

Ο ςϑούεν οὐ ὅϑιν ῥυσώυϑμος πατέροι. 

Ἐπὶ ὀδοσεως κειμᾶρου οὖ τυῤῥξεία.. ᾿ 

Αἰνέρφι τὸν πολυμιητίν Ἐχὶ »ϑοιὶ τὐδὲ θιγόντα - 

Κι λῴοτατον ϑυη δ τομίος ἐπεσκίασεν. 

Ἐπὶ τὰ αὐτοῦ ἕτερον. 

Ο ὗς ὀδύοσηος κείγου τοίφρος, ον 29. πολλαὶ. 

Ελλᾷδες πολέμω τρωϊκῷ δυτύγεσειν. 

Ἐπὶ 319 μεηδοὲς κειυϑβου οὖν τῇ ὁ κφνυμέᾳ. 

γήσῳ. 
ΑἹ Ἰγητὸν πτλόπεοσιν Ὀχρφονίοις δομύδζο, 

Η “7 ἱερφι κατέχή γῇ γῆσος ὁμωγυ μίη.. ; 
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Ἐπὶ ἰδουϑυέως χαὶ μμηθλονοῦ κει ϑῥων 

οὖν κγωοσῷ. 

Κ νωοσϊοῦ ἰδουϑυηος ὁσῴς ταφογ' αὐταρἐγωτῷ 

ΠῚ λησίον ἵδρουμ(ᾳ! μινελογῆς ὁ μϑ δου. 

Ἐπ᾿ ἀἰαντος τῷ ὀιλέως χεηνϑμου ον “υ- 

χονῷ πῇ νήσῳ. 

Ἐ γϑαίδε τὸν λθχράν ἡ γήτοροι γαῖα χαιτέοεν 
Αἰαγν' οἰλιώδίζοο, ἐν πελῳγ4 φϑίνϑμον. 

Ἐπὶ νιρέως κεινϑβου εὖ φια. 
Ἐνγθοδὲ τὸν Καυλλιςον Ἐχιγθονίων ἔχε γοῖα, 

Ν ιρέα,, τὸν γδρόπου στοῦδαι χαὶ αἀἴλαΐης. 

Ἐπὶ τληπολέμου κεινϑρου οὖ ῥόφῷ. 

Α ογ᾽ ἡφαικλείδχω ῥηξσορα θυμολέοντα 

Τληπόλεμον κα τέχᾳ κυμιαιηδέοσοι βύδδς. 

Ἐπὶ ἀσκα λοίφοῦ χαὶ ἰδηνϑμου. 

Α σκόλαιφῈ ϑϑίη φϑιυϑύου χοὴ ἰλυνϑύου ἡδὲ, 
Ο ςέα πλυζίπαων ἢ ἰοῦ ας κατεχ. 

Ἐν τεικχῇ Ἐχὶ κενοτάφια ποδωλάειβ 

χαὶ μα χάΐογος. 
Ὁ ἱσγ᾿ ἐσκληπιαδοὴ ποδὰ λείεισς ἠδὲ μια χαὼν,. 

Π ρόοϑεν μδὺ θνητοὶ, νεοῦ ἢ ϑεαΐν μέτοχοι. 

Ἐπὶ πηνδ,εῶ χειιϑρὰ οὖ βοιώτία. 

Τὸ σ᾽ Ἐχὶ χη φιοσῷ πία μὼ θεσαν ὠκὼ ῥέοντι ! 

ΓΠ αἾδὲς βοιῶ τῶν σωφρονα πνέλξων. 

Ἐπὶ δὶρυπύλϑ κειρδιίε εἰν ὀρχὸ υϑιυῷ. 

Π αἴτξη ο ὀρχουϑιοῷ δὐανμονος ἀΐλαον ἐὸν 

Εὐρύπυλον κρύτῦ]4ᾳ δοιχρυόξοστι χόις. 

Ἐπὶ ϑύαντος. 

ΥἹ ὃν συύβϑύμου βδαίμονος ἡ δὲ ϑυγαΐδος 

Γ ὀργῆς τὴς οἰγέῶς δὲ χόνις κατεχφ. 

Ἐπὶ Φιλοκτήτου. 

Τύξων ἡφοικλῥοὶς ἴα μίζευ ποιαλτίον ἐὸν 

Ἡ δὲ φιλοκ τήτζωυ γὴ μιν αἰ καιτέχῴ. 
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Ἐπὶ μέγητος δὀἰ'πολομϑύα ἐν ϑαλάοογρἔχον- 
τὸς ἢ ̓ῷφο - δουλιάῳ. 

Μ νῆμα μέγητι ϑοῷ, μεγαθύμου Φυλέος ἠῷ 

Δ ελίχιοι τεδξαν σῶμα, δὲ πόντος ἔχη. 

Ἐπὶ τοξφτεσιλοῖου ἀδελφῷ ποδαίρχει κει- 
μϑρω οὖν σικὸ ὧγι. 

Γὴ μϑὺ ἃ ἀὐχαὶ ὶς ἐνϑρεψε ποδαίρκην ἀ ἄκτορϑς ιἦόν, 
Ο ςφεέαογ᾽ αὖ σικῦ ων γὴ κατε φδιμϑμου. 

Ἐπὶ πολυποίτου χαὶ λεοντέως. 

Υ 
᾿ 

ῖ 
ἐ 

Ἰ 

Ἂς 

Α λοντες λαπιθῶν πολυποίτης ἠδὲ λεογτεῖδ 

Εν γαϑη μήδων περ μ᾽ ἀφίκοντο βίου. 

Ἐπὶ “σϑ9)υοὺ χεγοταφίῳ. 

Σ ὥμα μϑὺ ον πόντῳ πσϑοϑύοῦ πεν. ϑρηδόγος οὐ ϊ 
Κ 4ται»αἹοίκ τῖφον ἡ οἰοθομια τύμιξος ἔχῃ. Ἷ 

Ἐπὶ δυιυυήλου. ; 
ὙἹΟ, τσ ἀἰδιμιήτοιο φερητίαιδὴς δῦ μυηλος 

Νέρθ᾽ αὐτυ΄ ἐμοὶ, κεῖται μοῖραν ἔχων ϑειγατου. 

Ἐπὶ ἀγαπήνορϑε. 
Α ρχὸς δ) ἐκ τεγεῆς ἐἰγαπήνωρ ἀΐκαλου ε εὸς 

Κ4) αἰ π΄ ἐμοὶ (αὰ φίων πελτοφόρων βασιλόά 4. 

Ἐπὶ αἰμιφιμμαίηοῦ Ὁ ὸ διωρϑυ. 

ΑΔ βχὸς τ αἰμφίμανχος » κτεατοῦ παῖς ἡ δὲ διωρῆς 

Ενγθοογ εἰν δοίη μοῖραν ρα βίου. 

Ἐπὶ »ρεωυέως. 

Σ ἕμα. Ὁ »ϑρ οριωυῆος ὁρᾷ" ψυχὴ ϑαιγόγτος 
Α ἐρ᾽ ἐς ὑγρὸν ἔδυ, σώμα δὲ πόντος ἔχή. 

Ἐπὶ ἐλεφζώορϑε κειμδρου ἐν 91". 

Ν ἥσου οἰπτ᾿ δςοίης ἐλεφζωύορᾳι ϑοχὼ αἰξαντῶν 

Ε νϑαίογ᾽ οὐ»! ζϑιη μοῖροε ἐῤϑελξ βίῳ. 

Επὶ »ϑνειϑεως κειυϑύου ον ἐϑίμωῶς. 

ἯΙ αἰξίλοχος λαοῦ, ὑὸς πετεῶο νϑρμεεῖεις 

Ε νϑασγ οὐὶ χλφνῇ πατείδι μοίραν ἔχ. 
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Ἐπὶ «ϑενέλοῦ χοὴ δὐρυόδλοῦ κεινϑρων 

Α ῥγεῖος οϑένελος καπιλρήϊος ὧδε τεϑοιτῆαι 
Τ ύμζῳ, καὴ Ουτου πλυσῖον θὐρυαλος. 

Ἐπὶ ϑαλπίου καὶ πολυζέγου χει ϑρων 

ὦ ἡλιδὶ,. 
Ο δε πολύξγος χαὶ ϑωλπιος ἡ λιδι δίη 

Δ μηϑώτες χρυερο δῶμ᾽ ἐΐδοιο ἔξαν. 

Ἐπὶ ζαλϑυζίω κειρϑώα οὖ μευκηνεῶς. 

Ἴ ὀηϑύξ ον δε ραίποντα θεω κήρυκα χαὶ αἰδρών 

Ὁ δὲ μυχηναίῶν δῆμος ἔθαψεν ἅπας. Ὁ 

Ἐπὶ εὐΐῷ μέδοντος εἰν ἐ9ία. 

Α ὐγμέδοντ᾽ ἀὐχελὴὶ ἐιοὺ χαὴ πιςὸν ἑ ταῦ ον 

Η δὲ κατεσκίασε τρῶ αἱ Ὄξ «δα ταφῳ. 

Ἐπὶ φᾳϑίσταοῦ καὶ αὐτίφου: 
ᾧ εἰϑεστασον δ9ίζευ πέρσαντ᾽ ,ἠογ αὐτοῦ ἡ ρὼ; 

Γω)α πατοὶς κώμῃ ἡ); ἐφυφα κα τέχή. 

Ἐπὶ δνϊπύλου. 
Δ ηἱπύλου χϑρσης βὺ 4δέος ἀρυϑυίοιο, 

Μυῆμα πο δὐκλιφνῳ. γείνατο πληπολεμῶς. 

Ἐπίζηου οὐ ϑηξὼς. 

Ἑ ταπύλων ϑηξων βασιλάϊς δὲ κεῖται ὑποχϑὼν 

Ζ ἣϑος͵ ὃν αὐτιογζη γείνατο ποῦ ο αἰγαϑύγ. 

Ἐπὶ πυλαδὺυ ἐν φωχίδι. 

ὙἹΟὸς δὲ φροφίου πυλαδὰς ον φῶχιδιὲ γα 

Κ {το|,ἐπεὶ πϑνυτὸς μοῖραν ἔπλυσε βίᾳ, 

Ἐπὶ αἰητοῦ εἰν χϑλχίδε, 

ΑἹ ἡτίω χόλ 5 'σι πολυγεύσοισιν αἴακτα. 

Ἑ γϑεύδε πὸνδουμκοίτωρ μοῖρᾳ, ϑεαἷν κι τέρισεν. 

Ἐπὶ ἀταλαύτης ὦ Ξρκαϑία. 

Κ' οὐρης ἰασίοισ πολυκλείτηςἀταλαντὴς 
Σ ἥμα πέλας φείγων οὐτεεχές 641 τδὰ.. 
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ἘΚΗ  ΤΝ Ρ ὉΥΝ: 

Ἐπὶ λαομμέδοντος. 

Ἑ 9αδὲ «ἥργα μι δϑω κεν ϑὼν Λαομέδοντα, 

Ι πατῶν ὠκυπόδων εἴνεκ᾽ ἰποφϑήνϑμον. 

Ἐπὶ ἕκλορος κεινϑύου οὖ ϑηξας. 

Ἐνκτοδι τονδὲ μέγὰν βοιώτὶ οἱ αὔδρες ἔτευξαν 

Τυμθον χα γοήϑε, σῆμ ̓Ὀλαγεγνομδμοις. 
Ἐπὶ πυραίχμοῦ Φ ζφ ιν, 

Ἐ λϑων ἐξ ἰμυδῶνος ἀπ ̓̓αἰξίου ὧδε πυραϊγ μῆς 
Ὁ κύμορος πόμτων νύσφι φίλων ἔλανεν. 

Ἐπὶ ὀρφέως κείρϑρου οὗ εν χικϑνία.. 

Θ ρηῆς διξυσολύραν οἰαγροῦ πεῦδα Θχγόγτα 

Ο ρῥφέα οΨ χώρῳ τῷδε θέσαν χίκονέξ. 

ΕΙΣ ΤΙΝΑΣ ἈΝΆΑΦΨΕΈΙΟΥΣ, 

Ἐπιχράμματα τεία τὸ ἐχὴ τῆν ποιεῖν ἐρμδμ! 
Ἐχιγεγραμμένα, ὦ, ν μέ μα ψήτει αἰονης 

οὖ τῳ κτὶ κτησιφῶντος. 

Τὸ Ἐχὶ τῷ τούτω “Μ' τι ἔχίγραμμα. 

Ἡν Ξρα καἰκεΐγοι λακαρδοι,ο οἱ ποτε μιήδων 

Π αὶ ἐπ᾿ ἡϊονι σρὺ μόνος ἀμφὶ ῥοας 

Αἰμὸν τ΄ ὠθωνα κρατερόν τ᾽ ἐπαίλργτες να, 

Γ' ρῶτοι δερμϑμέων δον αἰ μευ γϑμίζω. 

Τὸ ἐχὶ τοῦ δόυπέρῳ δ ἐρμδίι" 
Ὀχίγραμμα. 

Ἡ γεμόνεοσι δὲ μιαϑὸν αἰ ϑέεϑαϊοι τάδε δῶχαν 
Α ντ᾽ δ) εργεσίνς χαὶ μεγαίλυς ξἰρετῆς... 

ἍΜ ἄλλῳ τίς τασὴ ἰδὼν χαὶ ἐπεοσουϑθων ἐθελήσει ᾿ 

Α “φὶ ξμωοῖσι ποξϑγμασι μόρον ἔχῴν. 

Τὸ ἔχι πείτῳ “Ψ ἐρμδν" 
ἔλχτγρα μμια. 

Ε κ ποτε τῆςδὲ πόληος ὡμ αἱ πρείδησι μϑδιυεοσεις 
Η γείπο ζαδεον σφώ τον αἰμαπτεδιον. 
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Ον ποϑ' διωύγοος ἔφη δϑύααἷν πύκα χαιλχϑχετώνγων 
Κ οσμιύτωξοι μαΐχης ἔξοχον αὐδρα μολῷ,. 

Οὕτως φο εἰὲν ἀφκὲς αἰ ϑζωυα)οισὶ κα λξοϑα; 

Κοσμηζαι πολέμου τ᾿ ἀμφὶ χαὶ ζωορίης. 

ἐκοἡκουνοῖν. ἰυλερλοθρεῇ 
λϑγὼ 

ὯΓ οἕφο7᾽ ἰρετῆς ἕνεκα. ξεφαίοις ἐ ὅϑαιρε παλαιηϑῶν 

Δ ὅμως αἱ,ϑζευα ων" οἵποτε ζοις αἰ δίχοις 

Θ εσχμοῖς οὐρξανζᾷς τος ὥτοι πόλεως καζοιπαύφν- 
Η ρξαν,κχίνδεουον σώμα σιν Ἔλραἰ υϑροι. 

Παρα δὺ μϑαϑοᾳ εὖ τω ταὐϑὶ ὃ ςξεφανου. 4 

Ὁ ἴδε πάτρας ἕνεκα: σφετέρας εἰς δίξεαν ἔϑαντο 
Ο πλα, χαὶ αὐτιπάλων ὑξραν α'πεσκέδασαιν. 

Μ αρνανϑυοι οἢ εἰρετῆς χαὶ δείματος, σέκ ἐσοίωσειν 

ἐν υχαῤ,δλλ᾽ εἰἴδωυ χοινὸν ἔϑεντο βεραζῶυ, 

Ο εὗεκεν ἑλλύώων,ὡς μεὴ γον αὐχένι ϑέντες, 

ἃ ουλοσείης φυγραλ αἰ μιφὶς ἔχωσιν ὕξριν. 

Γαῖα δὲ πατεὶς ἔχφ κϑλποὶς Τὴ πλέξα κα μόντων 

Σ ὡματ᾽ "ἐπεὶ θνητοῖς εχ διὸς "δὲ χρίσις, 

ΝῚ δὲν αἱ μρ τεῖν 721 ϑεαΐν, χαὶ πόρτα κα τορ οτοῦ 

Ε ν βιοτῇ. μοῖραν ογ᾽ οὔτι φυγεῖν ἐπορεν. 

Το ἔχύτῳ αἰδριαῦτι ἐπαμινώνδου 

Ὀχίγεαμμα. 

Ἡ μετέραις βουλαὺς απαβτη ρμϑρ ἐκείφουτο δόξαν, 
Μ ξοσήνη “ἢ ἱεροὶ τέχγα γρύνῳ δέχετω, 

Θ ἥξω σγ᾿ ὅπλοισιν μεγαίλη πόλις ἐξεφαίωται, 

Αὐτόνομωος σὴ ἑδλας πᾶσ᾽ ἡ ἐλδυλπξιν. 

Τὸ ἔχτ τω φιλοποίνϑρυος αὐδ)ίια,τι 

οὖ τεγέᾷ. 

Ὑ8ση Ξρεταὰ χαὶ δῦξα καϑ' δἰαϑὰ πολλα ϑχρας 

Π ολλὼ δὲ χαὶ βουλῶς ἔργα πονήσοι νϑμου, 

Αρκαδὸς αἰχμμοντῶ Φιλοποίυϑμος,ᾧ μέγα κῦ δὸς 
Ε ασετ᾽ «ἐνὶ πηολέμω δούρατος ἀγεμώι. 
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Μ ανύφ 5 δόποια τετυγιλένα διοσοὶ τυρφφίννων 
ἊΣ πεῖρα, αὐξομϑέαν Ἶ Ὥρατο ϑουλοσέδυαν. 

Ὧν ἕνεκεν πεγέα μμεγοιλόφρονα χραύγιδς εἱ εὸν 

Σ πέσεν αἰμώμιήτου κραντορ ̓ἐλδυϑεοίας. 

Τὸ Ἐχὶ τῷ αὐδριαντι χέλῶγος ἃ ̓χαϊοι 
οὐ ὀλὺμιπία. 

Μ.οιώ ο ποι ληνικῶ δὲς ὀλύμπα. πύϑια τ᾿ εὐδγραε, 

Τ᾿ εὶς νέμέᾳ,τέβαλι τ Φὐτὰ - ἀϊχιάλῳ, 

Χ ὑλῶν ὃς παᾶτεόϊς ζω" αὐταρὸ λαὸς αὐ γαῖ Ἴων 

Εν πολέμω φῆηνϑμον θ᾽ Ξὴρετῆς ἕνεκεν. 

δ. Τὸ Ὀχὶ τῳ αὐδριατι λυσοίνδροῦ 
τῷ Ξρισοχρίτου : 

Α δπύάτο πατρα χα 'χαὶ Ξἰρισοχρίτῳ κλέος ἔργων 

«Δ ὑσανδνρ᾽ εἰκαπελέσαις, δὸξαν ἔχφς Ἐρεζῶ. 

Το σι τῇ εἱασίδι κυδίου πω ἐλθυϑεοίῳ 

δὴ, αὐα-τεϑείση. 

ΉΗ μάλα δὲ ποϑέουσοι νέαν ἐπί κυδιου ἡ ζευ 

Α ασὶς ριζήλου φωτὸς, ἄγαλμα, δεῖ: 

Α φὩ οἱ δὴ πρώτας λαιὸν ποτε πῆ χίωυ ἔτεινεν 
Εὐτ'᾽ θλὶ τὸν γα λάτὸμ ἤκμασε ϑοῦρος Ὥρης, 

ἘΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΘΗΉ: 
μασιν Ἐχι;ραφέντα, ὥςαξ χαί τίνα ξ πσοϑοὐτων. 

Ἐπίρφαμμια. ταὶς μαιχεδῦγῶν αἷασίσι,τῳ ἐν δὼ- 

δώνη δὲ «πὸ πύῤῥου αὐο.τε)είσοις, 

Ἐχεγραφέν. 

Ὁ ἥδι ποτ᾽ ἀσίδα “γοῖαν ἐ πύρϑησεν πολύγουσον, 

Α ἅδε χαὶ ἑλλ δὲ πὸ δουλοσεόθαν ἔπορον" 

Ν ὦ δὲ δῖος γαιῷ στοτὶ χίονας ὀρφαιραὶ κεῖται ς 

Ταξ,μεγαλαυχήτου σκῦλᾳ μακηδδγίαρ. 
Ἐπίγραμμα οὐσασιδὲ τἰνὶ ἔχιγραφὲν ἐπειργα-- 

σμένζευ ἐχούσῃ μεέδουσαν τόν ροργόνα. 

Ν αδεμϑὺ Φιαίλαν χευσέαν ἔχφ:ς ὧκ δὲ τὸμαγρας 

Τ ἧς λοικεδο μϑίοις συμμιαχίδος γε τεθέν. 



Δὼ οἰ. ὑπ᾿ Ξέργείωγ χα αἰ ϑέεϑαιων αὶ ἰωνὼν 

Τ αὖ δεκαίτθμ, νίκας εἵνεκα, τῳ πολέμω. 

Επίγφαμμα βαάϑρῳ ὧν λϑινῳ Ἐβδεγραφὸν ἐν 
«ἑασὸ “ιν ἰπολλωγια δ μ᾽ αὐατεϑεντι, ἐφ᾽ 

ῷ ὃ ϑεων τἰνωῖν ἀγάλματα. 

Μ γαματ᾽ Ὁἰσπολλωνίαξ αὐα κείμεθα, τὸ οὐ πογττυ 

Ἰονίῳ φοίζος ἀχισ᾽ οἰχερσεχέμιας. 

Ο γας τέρμα! ἑλόντες αδαντίδος, ὐϑαδὲ ζωῦτα 

Ἑ ζασαιν, στο ζοις ἐκ εϑρϑνίου δεχατόμ. 

Ἐπίγραμμα βακϑρῳζοϊχαλκῳ, ἐφ᾽ ᾧ ζεις ὅδιην, 

θχιγεχραμιμένον «ἰσασὺ κλφτοθίων. 

Κ λφτριοι τοῦ ἄγαλμα ϑεὼ δεκα τίου αὐτῦνχαν, 
Π ολλαῦ εἶχ, πολίων γερσι βια σαί μϑροι. 

Καὶ μεῤφτ᾽ Ξζοίςων ἠδὲ τελέτας αὐτον α σίγνητο!. κ 

Τὸ Ὀχέ τίνι Τὴν λακεδοὴ μονίων αἰαϑήματί 

ὀχίγφαριμα. 

ἃ ἐξο αἴαϊξ χρονί δὰ ζεώ ὀλύμυπιε και λὸν ἀγαλμα 

Ι λαῳϑυμῷ ὗς λακεδοῦ μονίοις. 

Τὸ Ἐλτ τὴν δ ἀἰχαλ ων αὐαϑήματι. 

᾿ Τῷ δε τ᾽ αἰχαὴοὶ τὰ ἀγάλματα φῦ τ᾽ αὐέϑηχᾳν 

Ἑ γζονοι αὐτί ϑέου τϑρταλίδου πέλοπος. 

ΣΝ ΡΘΛΩΝ 
Πολλὰ »ὃρ θα. (φοὶ ποιήματα, χοὶ τόδ᾽ ὀγα τὰ 

Ἐρορν,Θ» αγίννι τὸν τέκε χοῦ δα, μεἰκῶν. 

πὰ ὮΣ τίνι Τὴν ἀκ σίῶν ἐς ὀλὺ μιπίαν 

αἰαϑύμιατι. 

Ὑὸς κϑρ γς μίκωνος ὀγατᾶς ἐξετέλεοσεν, 

Ν ὥσῳ ὡ αἰγίνη, δώματα γωμετοίων, 

, Τὸ (λέ τινι δ᾽ μϑυδοίων αἰαϑημαιτίι. 

δὶ ϑεαν βασιλᾷ μ᾿ εἰκροϑνιον ὐθαογ ἔϑηχαν 

Μ ἐγδιοΐοι,σί ζεῦ χερσὶ βιασανϑροι. 

- 
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ὁ ἐχὶ τῇ δὼ μὔριχου εἰκόνι τῇ οὖ 

ὀλὺμιπία. 

ΥἹὸς δυυῆᾳ δὼ μρχο ς τίωσγ αὐέϑνκεν 
Ἑἰκχόν᾽ ἀπ᾽ Ὄὐρχα δίας πϑϑῥάσιος μεω,. 

Τὸ Ἐχὶ τῇ εἰχϑγι ϑεοπομιπου. οὗ “πεὺς ζ 9.0-- 

πομιτῶς ὁ παλαιεής. 

Ἑ ὑτελίδως χαὶ γευσόλεμες ταδὲ ἔργα πέλεοσθμ 

Ἁ βγειοι,τέχναν εἰδότες ἐκ τσδοτέρων. 

Τὸ χε τω χλεοοϑενοῖς αὐαϑη ματι. 

Κὶ λεοοϑένης μ᾽ αὐέϑηκεν ὁ πόγτιος ἐξ ἐχηδα νου, 
Ν᾽ ικήσαις ἵγτεσοις καλὸν αἰ γῶγα διὸς. 

Τὸ Ἐχὶ τῷ λύχου τῷ φέδωλᾷ αὐαϑήματι. 

Ὁ κυδρομας λύχος ἰσθμι’ ἅπαξ, δυο δ «ὐρθαΐδὲ νί- 
ᾧ φδώλᾳ πούδων ἐξεφανωσε δόμοις. (σις 

Τὸ Ὀχὲ τῶ αἰϑίωησιν αὐδριαντί κλεοίτου. 
Ο ς τέο ἱπασάφεσιν σευ ὀλὺ μπία δὕφοιτο χοσῷτος, 
Ἰ δ ξέμε κλφοίζαᾳ εἶος ἰριςοκλέοϊς. 

Τὸ Ἐπὶ τῇ οἰζωτοῦ εἰχόγι. 

ΟἸΝνία οἰδώτας φείδ]ον νικϑῖν" ὁ δ᾽ ἰχαῆὸς 
Πατοίδο πα λ4αν ϑ,κ᾽ ὁ νομκαςοτέραν. 

Τὸ Ἐχίτινι λαοδίκης αὐαϑματὶ. 
Λ αοδίκης ὅδὲ πέπλος ἑ δ᾽ αὐέθηκεν αν ζευᾷ 

Πατοιϊδ᾽ ἐς δυρύχορον κύφρου "Ἔσὸ ζαϑέας, 

Τὸ ὄχι τινι δᾳνολϑμοες «ῷ ἱέρωγος 

.αἰαϑήματι. 

ΣΞ ὦ ποτε νικήσεις ζει ὀλύμιπιε σεμινὸν αἰ»νῶνα, 
Τε,ϑρίσσω “ϑὰ ἅπαξ, μοιενοχέλητι δὲ δὲς, 

Δ ὡρ᾿ ἱερῶν ζϑε σοι ἐγαρίοσουτο ποῦς δ᾽ αὐέθηκε 

Ἃ φοϑύης, ποΐϑος μνῆμαι συρφχϑσίου, 

Τὸ ὅχὶ Ὅς βυζῶ δ᾽ γολμιασιν, ον ναΐξῳ. 

Ν αξιὸς ἔδεροος με") μ4 λητούξ πόρε βυζεῶ 
Γ' ὡς, ποοώτιςος τεῦξε λίθου κέραμον. 



. εἶ 8 ΣΤΥ ΠΣ - »»" 
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Τὸ χι τῷ αἰδριαίτι λυσαίνδροῦ τῷ 

ἱποχρίτου. 

Ἐν πολυϑαηήτῳ τε νϑμ4 δος ὑψιωίδοντος 

Ε φηχε σὴ αἰαγώτων δὴ μοσία. σοι μί(ῶν. κα 

ὁ Ἐχὶ τῇ βάσει τῆς αἰτῶλο' τῷ ἐὐδυμίω-- 
γὸς εἰχόγος. 

Χ ὥρης οἰχιφῆρφι πὴν᾿ αἰλφειοιϊ ποτε δίναις 
Τ ρεφϑυτα ςυδ]ον γεῖτον ὀλυμπιάδος, 

Ἑ γδουμέωνγος στοῦ γ᾽ αἰτῶῖλθν τὸν αὐέῦνχαν 

Α ἰτῳλοὶ σφετέροις μὴ μ᾽ Φρετῆς ἐσορᾶν. 

Τὸ οὖν τῇ ἀγορὰ ὃ ἡλείων ὅλι τω ὀξύλϑο 

αὐδριαντὶ. 

Αἰτωλός ποτε τονδὲῈ λιπτων αὐτονϑογα, δῆμον, 

Κ τήσατο χϑυρῆ τίν »ἀὼ δοοὶ πολλαὶ κα μκών" 

Τ ἡςο᾽᾽ αὐτὴς “ἀρεάς δεκαιτοασορος ἀλμονος υἷος 

Ο ξυλος τὐρχαλζω ἔκτισε τίου δὲ πολιν. 

Τὸ ὨΔῚ τῇ κλέωνος ῳδοι[ϑηξωμου εἰκόνι. 

Πυϑέα εἧ: Ἰὶς ὅσ᾽ Ὧ]) κλέων, Ὁ οἷος ̓οιδὸς, 

Ο ς πλείςοες ϑνητῶν αἰ μι φέϑετο ζεφαϑοες 
Κ ρᾳτὸς ἔλχι σφετέρης" χα] οἱ χχέος οὐραγόμκῃχες. 

Χ οἷρέ χλέων ϑηξας πατοισν ἐπευκλείσας. 

Τὸ οὖ πῦϑοι ἔχε τίνος ἔργου Ἐχι- 

γεγραμμένον. 

τῇ ὡξ ἑλικῶν αἰχεσὰ σαλαιμίνος,ᾧ οὶ χερσὶ 

Γ ὀτνια, ϑεασεσίζευ παλλας ἔτευξε χάριν. 

Τὸ ἔχε τῶ ἐρωτί ἔλεγραφὲν τῶ πσϑϑς 

ἀκαδυμίᾳ ἱδρυϑέντι. 

Π οἰκιλομήχόμ᾽ ἔρως σοὶ τον" ἱδρύσατο βωμὸν 

Χ αριὼς Ἐχὶ σκιεροἷς πέρμιασι γυ μιγασίου. 

Τοϊχι τω βωμῷ τὸ πλατωνος. 

Βωμὸν ̓ Ξριροπελης ἱδρύσατο τονδὲ πλατωνος; 

. Αὐδροςὃ ὃν οὐτ΄ αἰνᾷν ζοῖσι κα κϑίσι γεμίς. 

ἸΣισ 



ζοῦ 
Τὸ Ἐχὶ τῇ χραφῇ, τίω τῷ βοασύρου ζῶξω. 

ἔχουσ ἐς Ὁ ἡραῖον, αὐαντεϑείσγν." 

Β ὑαπορὸν ̓ φϑυόενται γεφυρώσας αὐέγηχε. 

Μ ανδροικλέης ἢ Ρὴ μανη μόσξζοον αεδίηφ". : 

Α ὑτῶ Ὁ μδὰ ςέφαμνον ἀρ ϑονες δεκῶδας, 
ἸΌΝ ἀρείου βασιλέως Οὐχ δέσεις κε τ᾿ γοτοῦ. 

Τὸ ἔχὶ τῳ χαλχέῳ τειϑρίπσω τῇ ἀθέους, 

αἰ σ᾿ ̓ἀϑίωοαϊων αὐατεθῳντι. 

Ἑ ϑνεα, βοιωτῶν χαὴ χα λχίδέων δαιμαίσαντεξ 

Τ' αδὲς ἐϑίωυαγῶν ἔργμμασιν ον πολέμου, 

Δ εσμῷ εν ἀἰχιλυοενηὶ σιδυρέῳ ἔσζεσαιν ὕξενν, 
Τ οὖν ἵπαοις δεκατέου παλλαδιζαογ ἔλισαν., 

Τὸ ἐχί τινι μιλτιαϑδυ αὐα ϑμεατι. 
2 ἰωἰ μ᾽ ἄγαλμ᾽ αἰέϑηχον ὀλὺ ιπίῳ ἐκ γερονήίσου. 
Τ ᾧχος ἑλόντες ξὀρατου ἐπῆρχε ἢ μιλτίαδὴς σφ. 

Τὸ Ἐχὶ τω ἀλκμήνης ϑουλρίμω. 

᾿Αγιφιτρύῶν ὅτ᾽ ἐμδιν εἰγαγέοϑεω δαῦδ9 γεουαῖκαι 

Αλκμδυζω,ϑαλαμὸν τ’ ἐρρλιέξατο πϑτον ἑαυτῶ" 
Α ἘΠ σγ᾽ ἐποίησε, ξοφώντος, ἡδὺ ἀγα μυήδης. 

Τὸ Ἐλὶ Φ᾽ ἀγάλματι ἑρμοῦ τεζακεφόία 
τὸ ὦ ἀρ 

Π ἩΠῚ ᾿ 

Εκ τᾷ ᾧ εἰς ἐπίφδᾳουν τινα μϑδὺτιν Ἐχε- 

γεραμματος. 

Τ' οἷὖν δ' ἱεεοίλωοσων κλυτίδλ “Ἄμος δχομισι τὴ. 

Μ αἱτίς, αἰ π᾿ ἰσοθέων αἵ μα μδηαμιποδιδοῥ. 

Αἰτὰ αὐ παποείταϊ γη: Ῥεγῃηςητία ερι-. 

φταπγηγαῖᾶ Βαῦες ᾿πΐτά,. 

π;;».. ὐξὰ- τὰ ἔν ϑϑν. μμ. .,.«“ 
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ἘΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ἘΠΙΤΑ- 

Φια, ὧν 661. ἡ τὰ πσδοταρϑέντα εἰς αἰδρείας, 
χαὶ τίνα ἥ' αὐαϑήμασιν δχαχραφέντων. 

ἔς] 5. ἐν Οἷς ἑξὴς ἢ ὁμεῆρικϑν ἕν», 

χφὶ Φήλο σιμωνίδψον. 

Αδυλον εἰς ἠροφιλέίω τίω σίξυλλαν. 

Α σὴ ἐγὼ αἱ φοίξοἵο (α φν»»ρίς εἰμι σίξυλλα 

Τ ᾧσγ «ἰ ποῦ λαὶνέῳ σοίματι πυϑονϑρα- 

Π αρϑένος αὐδῶξεοσω, Ἰοωρὶν,νιῦ δὴ αἰὲν αὐαυδὸς, 

Μ οίρᾳ «ὑπο ςοαρὴ τίούδε λαχοῦσα πέϑυ. 
ἉἈ λλάπελας γυμιφαησι χαὶ ἑρμῇ τῷ σὴ; αἰ πούχει καῇ 

Μ οἴραν ἔχουσ᾽ ἑκατῷ τῆς τῦτ᾿ αῥακτοείης. 

Αδολὼν εἰς νοφδότον. 

Ἢ οὐδὸτον λυξέω χρυ] χύις ἡδὲ ϑανώντα 

Ιαδὸς Ξὐρχαίος ἱςοραχὴς ωρύτόμνν, 
Δ ὡδῖίέων πάτευς Ὁ λαςόντ᾽ ὥπουτῳ δ) ἀἰσλητον 

Μῶμον ὑπεκα)οφυτγαν, ϑούφλον ἔσκε πατεζω. 

Αδυλον εἰς εϑρασύμανχον τὸν (ϑφιςήν͵ 

Ὑ ϑνομα,ϑοτα,βῶ ἀλφᾷ, σὸρ,υ, μα λλφα χα, Β, σὰν. 
ἱ πε ατοὶς,χαλκχήδωγ' ἡ 5 τέχνη, (ὁφίη. 

Αδυλον εἰς αἰγας “δὲῥ ὦν ϑερμυπύλαις 

πεσύντων. 

Ὕοις δὲ ποτε Φϑιμϑύοις «ἷρ [γαδὸς αὐτία. μιήδὼν 

Μ ήξοπολις λοκχρω κεύθᾳ ὁμοί ὀποεις, 

Αργείων εἰς δωοον. 

Ὁ ᾧος ὁμῆρος ὅσ) ον, ὃς ἑλλαίδα πίω μεγείλαυχον 

Π σαν ἐχόσμκησεν καλλιέπει, (φίν" 

Εξοχα σγ᾽ Ξὐργείβς, οἱ τέωδ ϑεοτείχεα δγιζεω 
Η ρφψόι, ποινῆς ἠύχκϑθμου ἑλένης. 

Οὗ χαϑιν ἔφησεν δῆμος μεγα λότήολις αὐτὸ 

Ε γϑαδὲ, καὶ τι μιαῆς αἰ μιφέπει αἰϑαινάτων. 

Ἰ σύας 



ὅν ολ. ἔὴ 
. Αδυλον,εἰς τα πολυπότέου Φρκαδίωγα ἘΝ 

Ετε κά ἡ δύνει, Ν 
Το πολυκωθωνος ζοῦ τ᾿ ἡφίον Ὥρρκα δίωγος 
Α φεος ὠρθώσαν τὰ δὲ ἢ» ἰπραπιτῷ 

ὙἹῆες δόρκῶν χαὶ. ̓χαρμόλος. ἔσξη δ γ᾽ ὠ᾽ γήρ 
Ανϑερ π᾿ ὧν χϑμδὸς ζωροποτῶν κύλιχϑός 

Εἰς ηὖν αὐπὸν. 

Τὸ βαϑὺν οἰνοποτέω ἐφισίξενον καὶ δὶς ἐφεξῆς 
Α χκρήνου φανεραύς ὠχετ᾽ ἔγουσει κύλιξ. 



{1 
ἘΠΙΓΒΑΜΜΑΤᾺ ΑΛΛΑᾺΑ 
Ὁ ϑ φόρων ποιν τ. ροῦν »ϑῪ ρχαίων, 

ἔπειτα δὲ χαὶ τν ὀῆνων. 

ΟΜΗῊΡΟΥ. 

Ή ΕΝ 
Χ ὀηχὴ “πὔλϑώος εἰμὶ, μίδὸυ σγ᾿ Ἐλὶ σήματί κεῖμαι: 

Ἑ τ᾽ ανὕδωρτε να χαὴ δένδρεα, μκαιχρ ᾧ τεϑηλυ, 

Καὶ ποζαμοὶ πλήδϑωσι, αἰξορουζη δὲ ϑάλφᾳοσα, 

Η ἐλιός τ αὐιων φα)νη λαμιῶρα τε σελζιύη, 

Α ὑτῷ τῇδε μϑῥουσα πολυκλαύτῳ ξχι τύμζῳ 

Αγζελέω χὐλιοῦσι μίδης ὁτὶ τῆδὲ τέθαι «αι. 

ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ͂. 

Παραὶ τω ὑοςδότῷ ἐν πολυμνία. 

ΜΜνῇῆκα τοδὲ κλῴνοιο μεγις]ᾶ;, ὃν ποτε μμῆδει 

ἌΣ, περχήον πίζα μὸν κτεῖναν αὐμεικψανϑροι" 

Μ αὑπίος, ὃς τότε χῆρας ἐαΐρχολϑρας (ᾷφα εἰδὼς, 

Οὐκ ἔτλη ἀστίρτῆς ἡγεμόνας τσ 9λιστειν. 

Τοῦ ἀντ -«ρὰ τω )ηυκυδίδ, 

ἱξορ. βιδλίῳ ΕἾ 

Αἰ νδρὸς ϑγριχεύσαινηος, Φ δἴαδι τ ἐφ᾽ ἑαύι 

Ι 56 Ξρχεδικι) γ ὑδὲ κεκᾷ. ὃς Χόνις, 

Ἡ πα: τε χαὶ ἡ αἰδ)ς αἰδελφών τ᾽ οὖσα τυραίνων, 

Π αἰδὼν τ᾽, οὐκ καρ νοιοῶ ἐς ἀταυϑα λίζω. 

Τούαιαν πῦρ τῷ ςοξαίῳ, εν τῷ αἰεὶ τῷ 
ξίου τι βεαχος. 

Ο ὑδὲν εὐ αὐ, ϑεοίποισι »ϑρά γεῦμ ἔμ πεδὸν αὐεί, 

Εν δὲ Ὁ καλλιςον χίος ἔφπεν αὐν, 
12 2 χ1]. 



ΣΕΣΟ ἢ 
Οἵ αἰ Φυύλλων “οὶ ζιιήϑὲ χαὶ ἡ αἰδρωῦν. 
Π αὔροί μιν ϑνηδυ ϑασι δεϊξωώ ϑρμοι 

Σ τέρνοις ἐκ ατέϑεντο, πες! γὸ ἐλπὲς ἐκαίςῳ, 
Α νδραΐν ἥτε νέων φήϑεσιν ἐμφύεται. 

Θνητὴν σγ᾽ ὑφρᾳ τίς αὐλὸς ἔχ πολυήδοιτον ἥρης, 
Κοῦ ὑφονὲ ἐχῶν ομὸν, δ᾽ ἀτελεςα νοί. ᾿ 

Οὔτε γϑὲ ἐλπίο ̓ἔχφ: γηξαοσέοδρ,ἶτε λωφοϑαν, 
Ο ὑδγ᾽ ὑγιὴς “τὸμ ἡ φροντίσγ᾽ ἔχ κα μμαίτου. 

Ν ἡπιοι οἷς ζᾷυτη κείτο νθος Οα᾽ἰετ᾽ ἴσοισιν 

ὍΣ χξόνος ἔοϑυ ἥξης χαὶ βιότοι ὀλίοος 

Θ νητοῖς λα συζῳῶτα μιοιϑὼν, βιότου ποτὶ τέρμα 

Ψ υχῇ “'" αγαϑῶν τλῆδι γαριζὸ ὀμϑιος, 

Τού αὐτῷ «ὐξ χιόνος, οἵ δοὶ τα ἀϑίωυαίῷ, 

δηπροσοφ. βιξλ. τ- 
Τ᾿ δύβα ποτ᾿ ἐλυμιπϑίο αὖξι στλϑυραὲ ἐκάλυψεν 
Ω χὸὺς Θ᾿ πὸ εϑρηκῆς ὀρνύυϑιυος βορέας" 

Αἰδροὴ οἹ ̓α χλανων ἔδοικε φρένας, αὐτοὶρ ἐκοΐμι-- 

Ζ ὡἡ πιερίζου γἀῦ Ὥππεοσα μδὲν: (φ)" 

Ἑ ντὶς ἔμοι τ᾽ αὐτῆς χεέτω μέρ. ἐγδὶ ἜΟΙΧΕ 

Θερμέω βαςαζῳ αἰδρὶ φίλῳ ππϑόποσιν. 

Τοῦ ἀν οὐρα τῳ ὠτῳὶ βιξλ. ΟΡ 
Αολ τ ἀρ ἑλλαίων τε χαὶ δυϑυικοί χων πολιηταῦ 

Ε ςα ιν ὄγεοϑαι κύφῳριδι διαγμωονία. 

Οὐ γὺ Ὀξοφόροισιν ἐμυΐσουτο δι" ἀφοςδίτα ' 

ΠῚ ἑρσοῦς ἑλλανῶν οἰκρύπολιν κτσδοδόϑρ. 

Παρὰ ὩΣ ΠΣ Στ κτ ὦ ᾿ Ἷ 

Η ς αὖ χαὶ φϑινϑρας λδυχοςεώτω ονὶ τυμόῳ ͵ 
Ι σκω ἔτι ἴδο μέάν δηροις,ἀγρωοστο λύχαί. 

Τ αὖ “γ᾽ -ὐρετὸβ οἶδεν μέγα πήλίον, ὦ π᾿ Ὁρίδιειλος 
Ὁ ασῶ, χιϑοβρῶγὸός τ᾽ οἰονῴυιοι σχϑπεια. 

Τοῦ ἐς δ τι δοον βιέλ το 
Μμ ιξονόμϑυ τε πατήρ ἐρίφοῦ χοὶ ὁκΊλίος ἰηϑις 

Γ' λησῖον ἠρείσαντο Κα! ρϑατα" “ποῖ δὰ δὲ γυνστὸς 
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᾿ Δ εζαννϑμοι βιλεφαίοοισι,διωνύσοϊο αἴακ τος 

Β «φόνον Οὐκ ἐ ϑελούσι ἀϑέευφοϑα; δεραποντα. 

Φημὲ τὸν σύν ἐθέλοντα φέρᾳν τέῆιο»ς ἀεθλον. 

Τ᾽ ᾧ πὸροπνϊαδὴ δωσὴν μέγα: δεῖπνον ἐπειὼ. 
Τοῦ ὐτιὶ οὐ δα τῶ αὐτῷ, βιξλ. αὖ 

Η ὃ ἔπος τὐση᾽ αἰ ληϑὲς τ᾽ οὐ μόνον ὕδουτος αἶταν 

Α λλε αἰ χοὴ λέογης οἶνος ἔχήν ἐθελ4, 

Οὐ γὸ πἰσδξλητον δ[ονύσιον στὰ γεγορτον. 
ὙΠ Ὴ π π  ξαιυτ, ὁ ολομ, 

Η μέγ᾽ αἰϑέδαιοισι φόως μεθ᾽ ἡνίκ᾽ Ἔἰριςο-- 

“εἰτῶν ὑπασαρχὸν κί ψνε χαὴ Ὄδο μοόγος. 

Τού αὐτῷ οὐδαὰ τω αἰτῳ, 
Ι σθμια, δὲς νέμεξα, δὲς ὀλύμεπία. ἐξεφανωϑέωυ, 

Οὐ πλάτει νικδῦ σώματος δλλὰ τέχνᾳ, 

Α οιςοδωμαάς εϑρασὺς ἀλεῖος πάλα. 

Τούδ αὐτο οὐδ τῳ Ὡριςείϑυ οὰ τῳ αἰεὶ 

τῷ οἰ δα φϑέγματος. 
Μνήμη σ᾽ οὔ τινα φημὶ σιμιωνίδη ἰσοφαρίζῳ 
Ο [δωκονταέτει, στο δὲ λεωφωρεπτος. 

Τοῦ αἰσεν κου αὶ τῳ παυσουίᾳ, 

ἡλιακὅν β΄ 

Πατεὶς νϑὲ χϑρκύρα,, φίλων σγ᾽ δγοκ᾽ εἰμὶ 5 Γλαό- 

Ὑ- ὁ νίκη πυξ δυ᾿ ὀλυμεπιώδας. (9 ̓ 

ΑΝ ΑΈΚΡΕΟΝΤΟΣ. 
Θύφίλορδ: χρητῆφα δαὶ πλέῳ οἰνοποταζων 

Ν εἴκεα χαὴὶ πόλεμον δωωκρυόεντα λέγη" 

ΑΟλλ ὅοτις μούσέων τε ὃ ἐλααὶ δῶρ ἐἰφροδιτης. 
Συμμίαγων, ἐφ τῆς μγήσκεται θυφφοσεεύης. 
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ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ. 

Παραὶ τῷ ἀϑέωαιῳ δηπγοσοφ. ((᾿ 
Ἡ λιος ζῶ, οὐ ποῦς, δ) οχπίδυ, ὅς “με χλιαίνων 

Γ υμνὼ ἐποίησεν. σοὶ δὲ φιλοιωῦθ᾽ ἑτέραν 
Β οῤῥας ὡακίλησε. σὺ σὴ, οὐ (φος ὃς τὸν ἔρωτα 
Α λλοτϑίαν ἀσείρων, λωποδύτην ἀπαγές. 

ὔ 

ΥΩ Δαῦσις 
Παραὶ τω ϑίωναίῳ δήπνοσοφ. ῥ 

Ὡ τὸν αἰγήραντοεν πόλον οἦ δερ94 λιε τέμψων 
Α ῥ᾽ εἶδες ζοιογσ)᾽ ὄμματι πσϑόοϑε παϑος; 

Μ ἡτέρῳι μὴ δανικὴν τε χϑρζευ διοσοις τε σεῤναίμοις 

Εν Φυτῷ φέγ[ᾳ μοιριϑίῳ φϑικϑμοις; 

ΚΑΛΛΕΝΑΧ ΟΥ- 
᾿ , "» ΠῚ » ΠῈΣ Εἰςναυτίδλον Τ' ἰϑπιυ, δα πο ε ϑζωαίῳ 

δάπγοσοφ. ᾿ 

Κ θ[χος ἐγὼ ζφυεῖτι παλετεοος,λλαὶ σὺ νειδ με 
Κι ὑαρι σελξε α᾽ης εὐϑεικα ποξ τον ἔχής, 

Ν αὐτίλον,ος πελαγέοσιν ἐπέσλεον " Εἰ μϑὴ αἰῆται, 
Τ᾽ εἶνας οἰκείων λῶ φος Ἔσο στένων. 

Εἰ δὲ γα λίευαϑη λει" ὴ δεὸς, οὗλος ἐρέοσων 
ι “» Ν 3} [ Γ΄ οοσὺν, ἷν᾿ ὡς χαὴ Ὁιμώομα σωμιφέρεται. 

Ε ς τ᾽ ἔπεσον χο αὶ θίνας ἰουλίδοις, ὄφρα “Ἄμω μα) 
Σ οἱ Ὁ «ἰξἰσκετῆον παύγνιον Ἔξρσινοῆς. 
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Μηδὲ μοι ἐν θα λοίμωσιν θ᾽ ὡς παρος" εἰμὶ γὸ ἄπνος: 
Τ ἰκ) 4 τ᾿ αἷν οτέρης ἄδεον αἰ λκυονης. 

Κ λφνίου δλλα ϑυγατεὶ δίδου χαρμν.οἶδε "ὃ ἐῶλὰ 

Ρ ἐξ κοὰ σμεύργῃ. ς δεὴν ἐπ᾽ αἰελίδος. 

Τοῦ αὐτο, 
ἼΞοὐ στιικίου πόνος εἰμὶ δόμω πυτὲ θεῖον δ μαῦτοϑν 

Δ εξα νϑύον' κλαίω σ᾽ ϑϑρυτὸν, οσ᾽ ἔπαϑεν, 

Καὶ ξανϑίω ἰδλῴαν. ὁ μιήρῴον δὲ κα δῦ ΆΙ 

Τράμμα χρεωφύλῳ. ζεῖ φίλε,τϑτο μέγα. 

Το εἰστῳ ἔκ τίνος ϑππγράμμαπος ἴσως. 

Κ διλΐφη ὦ παίοοιϑε, Ὁ σ᾽ ὕχερον οεοομαι ϑηρῇ, 

Μ ἡτηρ βὐΐσαου πατοίδὸς ἡμετέρης. 

Ἰὰς 



ΘΕΈΟΚΟΙ ΤΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΑΚΟΥΣΤΟΥΝ 
Ἱ δα τὰ ὶ δροσύενται,κὴ ἡ καπαπύκμος ἐκείν. 

ἙΕ ἘΤΟΆΝ χεῖτο) ταὶς ἐλικωγιαῖσι,. 

“ αἱ δὲ μλημιφυλλοι δοίφιαι ηὶν πυϑιεπ παῦλα; 

Δ ἔλφις ἐπεὶ πέτρα, τῦτὸ τοὶ αἰλεῖσε.. 

Β ὠμὸν οἱ οἡμαξς χεραὶρ πράτ. εὖτε ὁμοιλὸς, 
Τ ερμίνου πρώγων ἔσουτον οἰκρέμωνα. 

Δλλο. 

Δ ἀφνιξ ὃ ὁ λδυκέγρως, καλᾷ σύειγί ι μϑδηίσδων : 
Β ουκολυκρε ὕ ῥλϑοῖς, αὐῆωτο πϑρὶ ταδὲ" 

Τ᾿ οἷς τοιοσοῖς ὶ δῆναχας, λαγωξολον͵, ὀξει ἄκοντα, 

Ν εξ δου, τέο στύραν ἃ πύχ, ἐ μαι λοφφορά, 

Αλλο. 

Ἑύδὰς φυλλοςρώτι πέδω δοφντ, σῶμα, κεκ μμιοικϑς. 

Α μπαύων' φεέλιχες σ᾽ τὸρτιπαγεὶς ον ὕρη. 
Ἂ. γ»6θὺ4 δετὺ παν καὶ ὁ τὸν κροχϑέντα ὡρίηπος 

Κι ιοσον ἐφ᾽ ἱμερτῷ χε τὶ κα ϑουτῆζυϑμος, 

ΑΥτεον ἔσω φείχοντες ὁ μόῤῥολοι Σιν αὶ το φ6ῦγε, 
᾿ ᾧ Ἀἴγε με)εὶς ὕπγου κῶμα Ἀαζαχρόνϑμον. 

Ἄλλο. 

Τὺ αὐτὸρ λαύραν τῶς οἱ δρύες αὐ πόλε καμηγας, 

Σ ὑκινον θυρησᾳς Ῥφτ ἰλυφές ξίατον, 

Τ οισκϊιὲς, αὐ «ὐφλοιον,αλουατον δυνιὼ φαίλητί 

Π τ δοοόγω δυευώτον κιωριδὰς ἔργα πελᾷν. 

Σ ακκὲς σ᾽ δὲ ἱερός πὐξιδιδρονδμ,οὠένοον δὲ 

Ρ ζ, 3ρον πο ασυλοίδων πόρτοσε τηλέος. 

Δ ἀφιας καὶ χε ύρτοισι οὶ δὐωδῳ κυϑρίοσῳ, 

Εγϑα περιξζ κέχυται βοτευύπεως ἕλϑκι 

Α βυπελθε" εἰαρνῷ δὲ λιγυφλύγίοισιν ̓ ιμοιδιοῦς 

Κ ὀοσυφοι αὐχεῦσιν πρίκι λότραυ λφ. μδν- 

ΖΞ ουϑολ ἀνδὸνίδ ες μυυείσμασι αἰριαγατει; 

Μ ἐλπουσοι σύμαισιν ταῦ μελίγηριωυ ὄπα, 

Ἑ ζῶο. δὲ τζωυεὶ, αὶ ἡ το φαφίεντ Φριηπτῶ 
Εὖ ὑχε ̓ Ὥσοςε οζα; ἴοις δευφιιδὸς με πόλεις: 
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Κ᾽ δοὺς Ἰγηῤῥέξῳν χίμαρον καλόν: ζω ἤὴ αὐανϑύση, 
Τ οὐ δὲ᾽ τυχῶν ἐθέλῳ τειοσοϑυξωυ τελέσαι. 

Ρέξω Ὁ δα μαίλαν, λάσιον πράρον, να τὸν ἴω 
Σ αχιτὸρ: ̓ἰὔοι δ᾽ δ)νϑυέως ὁ ὁ θεός. 

᾿(Αλλο. 

«Λῆς ποτὲ τὰννυμιφαῦ διδύμοις αὐλοῖσιν σαι 
Α ϑυτί μοιγκη γῶν πακτίσ, α φεθκδμος 

Α βξεῦ ματι χρέχειν ὁ δὲ βουκόλος ἀμιμιγα ϑελξ 
Δ ἀφιις σκηροδέτῳ σνϑυματί μδγπόρϑυος. 

Ἑ γ{ἐ 5 Ὁ σαντες λασίας δρυὸς αὐτοου ὄπιωϑεν, 

Π αϑα “ἣν αἰγιξοτμ ὁ ρφανίσωϑρ ὃ ὑπγου. 

Αλλο. 

Ἁ δείλαμε τὸ ϑύρσι, τ Ὁ πλέον εἰ καζαταξῴ; 

Δ αἰχρίσι διίλξώοις ὥστας ὀδυρϑυϑμος; 

ΟἿ ἔχεται ΠῚ ὁ χίμαφος Φ καλὸν πέχος εἴχετ' ἐς ἄϑϑμ" 

Τεα χὺν ΝᾺ χαλαῖς αἀμφεπίαϊξε λύκος. 

Αἱ δὲ κύνες χλαγίδοντὶ, τί Ὁ πλέον αγίκα, τέωϑας 
᾿ Ὁ τίου σε τέφρα λείπεται οἰχονϑρας; 

Αλλο. 

Ἀζήπτον υἱὸν ἔλάφπες, ὧν λιχία δὲ χαὺ αὐτὸς 

Ε ὑρυμεδὸν τύμεξου τῷ δῈ ϑαγωνέ τυχές, 

Σ οἱ »ϑ( ἕδρα ϑείοισι μέτ᾽ αὐδρασι"τὸν δὲ πολίχποω 
, Τμασειωῶτι παῖδϑς, ανώυϑρμοι ὡς ἀγαϑοδ. . 

Ἀλλο. 

Η λῆς χαὶ εἰς μίλητον ὁ τῷ πα ήονος εἰς, 

Γητῆδαγόσων αἰδ)ὶ σεευεοσύνϑμος 

Νικία ὃς μῳ ἐπ᾿ ἢ μῶν ἀεὶ ϑυέεοσιν ὑαῆται, 

Κ αἰτόεγ᾽ ἐπ ἡπ᾿ θθωδὸοις Ιλύψα: ἀγαλμα κέδν, 

Η ετίωγι γαραν [λαφυρᾷς γερϑς ἄχρον “ἰπσυφας 
Μ  ιοϑόν ὁ σ᾽ εἰς ἔροον πᾶσαν ἀἰφῆχε τέχνξυ, 

Αλλο. 

ΖΞ ἦνε,συρυχόσιος τοὶ αὐὴρ τόσ, ἐφίεται Ὀρδῶν, 
Χάμερίης μεθύων κκηδοι καὶ νυκτὸς ἴθις. 

ΠΕ τὶ 



φιϑ 
Καὶ γὸ ἐγώ οὔτον ἔχω πότμον. αὐτὶ δὲ πολλαξ 
᾿Π ατοίδος, ὀθγείζωυ κεῖμαι ἐφρεοσά νϑρος. 

Αλλο. Σ 

Ὑ εὧν τῶτο γεαὶ κε εὐϑρ σμένον. νέα. πα σα)ς 
ἜΜΤΕ ὦγαλμα ξενοκλῆς ϑῆκε ὦ αἵ μοίφανον 

Μ οἱσικϑς' οὐχ ἑπέρως τὶς ἐρξ δφίν σγ᾽ δχὲ τῆδε 
Αἶνον ἔγων, μούσεων σύκ δκηλαγθοίεται. 

Αλλο. 

Ε ὑεϑενέος Ὁ μνᾶμα. φεσιγνωμων ὃ (οφιςὴς, 
Δ φιὸς ἀπ᾽ ὀφθαλμοί χαὴ Ὁ γόημιαι μαϑεῖν. 

Ἑὐμῳ ἔϑαψὸω ἑτάοοι ὄχι ζείνης ζένον ὄντα, 

Χ᾽ ὑμνοϑέτης αὐοις δαιμονίως φίλος ἥς.. 

ΠῚ αὐτῶν ὧν ἐπέηκεν ἔχφ τεϑναως ὃ (φιςής,. 

Καὶ αἰράκικως ἐὼν, εἶχ᾽ τοῖρα κηδεμόνας. 
ν Δλλο. 

Δ αμϑυδήης δ χρρηοῦς,ὁ τὸν τοίποσ) ὦ δ ϑνυσέ, 
Κι αἱ σὲ τὸν ἅϑυξον ϑεῶν μακάρων αὐαϑεὶς, 

Μέτεωος ζω “ὦν παισὶ «χορῷ σγ᾽ ἐκ, τήσα Ὁ γίκην: 

Α νδρών καὶ ᾧ' κα λὸν χαὶ ὦ πσφοσῆκον ὁρωΐ, 
Αλλο. 

Τνωσομιφ εἴ τὶ νέμεις ὐγαϑοῖς πλέον," ταὶ ὁ δᾷλος 

Ἐκ σέϑεν ὡσαύτως ἶσον ὁδδιπορ᾽ ἔχή. 
Χ αιρέτω εὗτι ὁ τόμος, ἐρᾷο" ἐπεὶ δὐρυμέδοντος 

Κ {τω τῆς ἱερῆς χοῦφος Αὐτρ' κεφλνῦ ς. 

Τού αὐτῷ Εἰς τίω ἑαδού βιίξδλον. 

Α λλος ὁ χίος' ἐγώ δὲ ϑεόκριγος ὃς ταδὲ γφωνα,. 

ἘΝ οὐ ἈΠ ον εν δι γυμννοδεῇ, 
ὙἹὸς ποδαξαρθραο πὐξεκλ φτῆς πε Φιλίνης.. 

Μοῦσαν “γ᾽ ὀθνείζωυ. οὔ ποτ᾽ ἐ φ ηκυστόμιζου. 
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ΑΡΧΙΜΗΛΟΥ͂ 

Εἰς τέων ἱέρωγὸς γαῦν. 
Τίς τοδὲ σέλμαι πέλωρον Ἐπ ϑθονὸς εἶσαι: "ποῖος 
Κ οἴρανος αἰκαματοις πείσμασιν ῥγαΐγετο; 

Ἡ αἱ δὲ κτ ὁ δρυόχων ἐ ἐπαγη σανΐς; ἢ Ἴψι οὐμιφοι 

Τ᾽ μηῆῶτες πελέχει τῶτ᾽ ἔχα μὸν Ὁ κύτος; 

Η Ἰρρυφαῆφ αἰτιαξ πϑλισώνϑρον, ἢ τίνι ναίσων 

Ας αγγγοῖγον ον ὕδωρ χυχλαδὰς οὐδέχεται" 

Ἕ οἴχοις ἀμφοτέρωϑεν! ἰσυπλατές. ῥα γί ὑγαντες 

Τ οὔτο τσ ὃς οὐρανίας ἔξεσοων εἰτραπετεις; 

Α φρων »ὸ “ψαὺς καρχήσια, καὶ πϑιελικῆοις 

Θ ὡραχας μεγούλων «ὑ»τὸς ἔχ νεφέων. 
Γ εἰσμκασιν κόρας αἰπερείδεται οἷσιν αἰξύδδυ 

Ξ ἐρξης αὶ σῇ ςοί' δϑιοσὸν ἔδυσε πῦρον. 

Μ ανυᾳ εἴδαρας κατ᾽ ἐπωμίδος Ῥρτιλαρρικῖῳ, 

ΓΡφ ἐαμμα, τίς ὧκ χέρα τὸμοη᾽ ἐχύλιοσε ρότν. 

ᾧ ασὶ γὸ οἰ ἱἐρῶν ἱερθκλιέος ἑλλα δὲ. πεσγ ᾿ 

Κ αἱ νασοις καρπὸν πίονα δωωρφζορον, 

Σ δαλιθρεια σεν δωριχός, δλλαὶ ποσεδὸν 

ΝΣ ὡξζεχτ Γλαυκϑυ σέλ μια. τόδε ῥολίων. 

ΔΟΦΙΕΩΣ 

Εἰς τὸν ψἰλθνᾶ τὸν ἀθλητέι,͵ 

Τοῖς ἔξω μἰλῶν ὉΤ᾽ ̓Θνπὸ θοιδρῇ ἤδατο βεῖϑος 

Τεπαετη δαμαλιν εἰν διὸς εἰλαπύαις, 

Ὦ μοις δὲ χῆκδος Ὁ πελώεμιον ὡς γέον Ἔῆρνα. 

Ηνείκεν δι ὅλης χοῦφα πορνηγύρεως. 

.}. 1 
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Κι αἰϑιίμξος υϑρ ἀ: ατὰρ πῶ δὲ φΓλ ἐον ἤγυσε γεῦμα 
: ΔΝ εγοϑεν πισοαιοὺ ξῴεϑυηπολίου. 

Ον ΝΣ ἐπομιπάσεν βοιώ ὦ ἀξυρον εἶς χ κρέα. τῦνδὲ 

Κύψαρ, πόρτα κατ δὰυ μϑιώῶος ἐδοα(σουτόνν. 

ΠΟΣΕΙΔΙΠΠΟΥ 
Εἰς ταύ τὸν ϑοαίσιον ἐθλητίω, 

Κ αἰτῶν στουδεσίης ἔφαρόν παῖε μηνῶν [βοιῶ" 

Τ' ἄτου γὸ βρωμάυς Οὔκ αὖ } ἔπεα )εισὸς 

Θ θυ) 4 ἄσσω φαγαν ἔτ᾽ ἐπήτεον' εἵνεκεν οὕτω ; 

Χ ὀήκέος ἑφήκω χείρα. πυδοιοόνϑμος.. 

Τούδ αὐτῦ εἰς Φυλόμαλόν τινα, 

πολυφαορν. ἥ 

ᾧ υλϑμδχο ν τὸν πτλύτα φαγεῖν (δόρον,οἷα κορωνγζεω 

Π αὐνυχικὴν αὐτῇ. βῶγας ἔχ κούστετος κ 

Χ λαϑης δὐτρούχᾳ πελλζουίδος. δλλα σὺ ζουτου 
Καὶ γϑεία ἐς τίυζζωυ ῆικέ χαὶ φεφανου. 

τοί αὐτῷ εἰς τίω οὐ τω ζεφύοίῳ ἡμω- 

Τοῦ» χαὶ ἐν τ ποτα μῶ χαὶ ὅ 1 ἐϑονὶ τῆς φιλαδέλφε 

Κ ὑαριδὸς ἱλάσκεοῦν᾽ ἱερὸν Φροσινόης, 

Ην αὐακοιρονέουσαν ἐχὶ ζεφῦρηϊδος αἰκτὴς 

Γ' ρῶτοφὁ γαύαριχος ϑηκατο Κα λλίκρ τῆς. 

Η δὲ ναὶ δὺ πλοἴζωυ δωσά͵ χαὶ χείρα τί μέοσῳ 
Τ ὁ πλατὸ λιοσυρϑμοις ἐκ λιπθρᾷ πέλανρσ. Ὁ 



ΔΝ ΜΟΎ ΎΤΕΥΥ 
ἘΝ - 

ΩΣ “ 
. 
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ἩΔδΔΥΑΟΥ, 

Ἢ ῥωμϑν. χὰ ΣΡ τὶ "ον, αὐ » τί “ἕν᾽ οἶνον 

ι:: ὕφφιυϑυ «λεπῆον χαὶ τὶ μδηρεὸν ἔ ἔπος. 

οί ἐὐτψ. 
Ὕ᾽ οὗτο δον ὃ διμόναυδος “αἰ χοῦ ἠείον δἴλυκος οἰκέει 

ΠΑ ὑλητὴε, μίμῳ κήν ϑυμδίσι χάεις. 
ΙΓ υφλθς, ὕπαὶ γήρως, εἶχε χαὶ σχίρπαλο ἐὸν, 

Ν ἡπιὸν τ᾿ ἐκαλῴ σχίρπαιλον δὐπαλέμωου 

Α εἴδῳν εἰυτῷ τὰ ϑιμέθλια, τῶτο δὲ εἶχε 

᾿ Π αὐ ἰδ πὸ ὕδυμα σημια)γέων. Ἁ 

Η ὄλᾳ δὺ Γλαύχης μεκμεθυσμκένα, γτουγνία, μουσέῶν, 

Ἥς αἱ τὸν εἰν αἰχρήτοις βα ἤαλον ἡδυποτίω. 
Η χαὶ κωταλὸν, ἢ σὴ πακαλῷ. λα ϑέωνα 

Τὸ χουλαι μαυλύτξωυ εἰ εἴπατε. «χαῖρε ζῶν. 

Τυδ αὐτο 
ΕἸ ΔΓ πινομδόη καλλίςηον αἰδρααι θαῦμα, 

Κ᾽ οὐ ̓ ψευδὲς νῆες ποςς ρας ἐϊξέπιεν. 
Ἡ «ὁ δὲ οἱ παφίη ζωεῦν μὲ δοῦσα: ϑυωδαν 

ἰκέ ὅται πορφυρέης λέσξιον ἐϊξὺ ὑέλου. 

Ην σώου πϑύτως, ὡς χαὴὶ πϑύτων οπ᾿ ἐχεΐνης 

Σ οἱ Ὅγοι λυχεραΐν σκῦ λα φέρωσι πόθων. 

Το ἀὐτν. 

7, ὠροπόται χαὶ αἶτο Φί λον ζφυύεοῦ κυνὶν 
Ος λιγὺν ἦχον (ὑπίᾳ κρδγβ τρὸς ῥύσιν ἡπωρϑδρε χ 

- σ᾽ πολέμου σεούϑεμμα χαὴ ϑξιλίης. « 

Ν ᾧλος ὁ ὃ χοιος αὐ αἷξ μιύφαις φίλον ἱερουγως οἷς 

Εύ ὅρε μέλος ϑείων πατειον ἐἷ ὑδαίτων. 

Α λλὰ κτησιξίου (ϑφὸν δὕρεμα πίετε τῶτο, 

Δ δὅτε νέοι γηῷ τῷδε γὴ» ρσηονφ. 



522 ἐμ ς ὅν, , “" 
ΦΑΛΑΙΚΟῪΥ 

Ἐ ςγευῶκα τἶνα πολυπότιγ. 
ΣΧ ρυσωτὸν χροχόέντοι πὐξεζωσασα νοὶ γα 
Ὑ ᾧδε διωγυσω δῶρον ἔδωκε χλεῶ, 

Οἰκϑεκκ συμεποσίοισι μμετεωρεττεν ἴσου δὲ πίγᾷν 
Ὁ ὅτις οἱ αὐ ,ϑοπων ἤδλσεν οὐσὴ᾽ ἅμα πω. 

ῬΙΑ ΝΟΥ Εἰς λαάγωυον., 

Ἡ μίσυ μδὺ πίοσης κωπίτιδοε ἥμισυ σ᾽ οἴνου 
Αρχεέ αἰτρεκέως ἡδὲ λαίγειυος ἔχ. 

ΔΛ επῆοτέρης σὴ οὔκ οἶδ ἐρίφου χρέα σλιωὶ ὅτε πέμ. 

Α ἐνᾷοϑευ πύτων ἀξιος ἱπασκε της. (ψας 



3: 
ΘΈΟΚΡΙΤΟΥ ΤΟΥ͂ του. 

Ἑρμείου δυνούχου ἦδ)᾽ δούλου ὧμα δούλου 

Σ ἥμια κεγὸν κενόφρῶν τεῦ ξεν ξἐρισοτέλης. 

ἊΝ ΤΙΠΑΤΡΟΥ σῷ σιδῶνίου 
ΕΑὖε ζίωῶι γα ὺ χκιηιέὰ. Ξ 

Τ δας Ὁδὲ ζζωῶν χυπίῳ φίλος ὅς ποτ᾽ Ὀλυμαπον 

Ε δραμδυ, Οὔκ θοσῃ πήλιον αὐἰϑένϑμος, 

Ο ὑδὲ τα ἡδουρνῆος ἀέθλια" τίωὶ δὲ ποτ᾽ ἃ ἀφρα 
Α απὸ μιοιεῶος δὗρε σοιοζφροσζέυας. 

ΝΙΚΑΙΝΈΤΟΥ, 

Ὁ ὑκ ἐθέλω φιλοθηῥε χτ' πῆόλιν δλλ᾽ ἐπ᾽ δγοούρης 
Δ ανυοϑαι, ζει πνϑήμασι τερπάυϑμορ. 

Α ρχεῖ. μοι χοίτη »ϑὺ αἰ ασὸ ) πλϑυρὴ σι χαικκεύνα.. 

:: γγο Ν «οὐμόλου ϑέμνιον οδουπίης, 
Καὶ ἰ λύγος, δηρχαῆον κάραν φεφος.δλλὰ Φερέοϑϑω 

ει Ὁ δος, καὶ μιυσῶν ἡ ̓φϑείξοσα λύρη. 

Θυμῆμε πίνοντες ὅπως διὸς θἰκλέα μἱμιφάω 

.Μ ἑλπωρϑυ, νήσου δέασοτιν ἡ ἡμετέρης. 

ΣΏΠΊ. 1. 



ἐν ἥν : 
ἩΦΟΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΒΑΒΥΛΩΝΊΟΥ. 

Εἰς »φαμμμαπίχϑε. 
ᾧ δγετ ̓ρρικείρχῴοι ἐ ἐπ᾿ ̓θρία νῶ γῶτα ϑωλοίῆη; 

Ελλάδα, τὴς ξουϑὴς δα λότεροι χειμοίδος, ὦ 
Γ ὡνιοξὀμιξυχερ,μονοσύλλαζοι,ἶσι μέμωνλε 
90 σφὴ ἕὼ σφῶϊν, χαὴ Φ᾿ μὶν,ἡ δὲ τὸ νίν- 

Τ οὔθ᾿ ὑ ὑῶν εἴη ϑερπεμιφεοι' ἡφοδικῷ ὃ 
Ἑλλας αεὶ μέμιγοι χαὴ ϑεόπταις βάξυλώων. 

ἈΑΣΤΥΔΑΜΑΝΤΟΣ ΕἸς ἑαυτάν. 
Εἴ ὲ γὸ οὖ κείνοις γυυμάυ," κεῖνοι ἃ μ᾽ ἡμῖν 

Ο ᾿ γλωοσης τερηγῆς «οϑξτα δοχοῦσι φέρᾳν" 

Ὡς ἐπ ̓ άἀληλείης ἐκριϑέω ἀφελεὶς αὐϑαμιλλος: 
Ν εὖ δὲ χεύνῳ πϑβέχουσ᾽ οἷς οἷς φόνος οὐχ ἕπεται: 

ΔΑΦΙΤΟΥ γθαμματὶκοό. 

ΠπΠ ορφύρεοι Αφίλωπες, δἰ πυῤῥινήμιοιτοι γαίζης 

τῶνδ ἐαιμαύχου, λυδῶν γ ϑρ χετε χαὶ φ υ μῆς: 



{πὶ ΟῚ 
ΜΝΑΣΑΛΚΟΥ ΤΟΥ͂ ΣΙΚΥΩΝΊΟΥ. 

Α ογ ἐγωὰ τλαμῶν τϑροτοὶ θα τῆδὲ καιϑη μα] 

Η δονβ,αὐο ίσως χειρᾳ υϑέη σπλοχοίμοις" 

Θυμθν χά μεγάλῳ βεξοληκϑμα, εἰπὸρ ἅπασιν 

Α κρυχόφρῳν τέρψις κρῴοσον ἐμοί χέκριται. 

Αϑηναιου Εἰς Ἐλιχϑυρθν. 
Α νιϑέφ ποι μορϑεῖτε τί χείρονα, καὶ »ΥΚῚ κέρδος 
Α πληςον, νφχέων ϑήρχετε χαὶ πολέμων; 

Ὑ ἣς φύσιος σγ ὁ πλοῦτος δον τίνα βαιὸν Ἐχίοά, 

Αἱ δὲ κεναὶ κρίσιες τοῖν αἀἰπέραντον ὁδὸν. 

Τ᾿ οὗτο νεοχλῆος πεινυτὸν τέκος ἢ κρ οοὲ μοῦσων 
Ε κλυεν,ῆ ποϑουὶ οἷ ἱερῶν τὶ πόδων. 

ΘΕΑΙΤΉΤΟΥ Εἰς χραύτορᾷ,. 
Ἡ νὅθμεν αὐθρώποις,ὁ σγ᾽ ἔχει πλέον ἥνδϑιυε μουσαῦς 
Κ ραϑττῶρ, καὶ γῇ ρὼς ἤλυϑεν οὐτί πσόϑσω. 

Γῆ συ ὃ τεϑηφῶτα τὸν ἱερὸν οὐδ᾽ αἰ ποδεξη. 

Ηῤ ὅγε χαὶ ὴ ζω κεῖι οὖ θυ μίη. 

Ἰού αὐτυ Εἰς πουϑοιορραν τὶγαὶ τὸν πρϑτως 

ἐντέχνως πυκΊ ϑύσαντα. ἶ 

ΤΊ λει ὐρήευ, τίνα πτυβοι οϑρζεῶ ὦ ξᾷνε κϑμοπέωυ 
Α δόνϑρον πύκ τέων Εἰ κατεχᾷ ς σαμμμιδγ, 

ΠπΠ υδοιγόρηρ ἐγὼ εἰμι. τὰ σ᾽ ἔργα μου εἴτιν᾿ ἔροιο' 

Η λείων, φησᾷς αὐτὶν ἀπίιςα. λέγφν. 

ΠΊΠ1. {ἰν 



"ῷ 
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ἌΝΤΑΤΟΡΟΥ Εἠεχρωτητα. 

χαὶ πολέμωνγα.. 

Μ γήμαιτὶ σῷδὲ κρῳτητᾶς ϑεουδέα, χαὶ πολέμων 

᾿ Ἐγνεπε: κρύπθεοϑα; ξῴζνε αϑδερχένδυος, 

Ἁ γδρας ὁ ὁμοφροσέξυη μεγαλήτορες, ὧν ἀπο μυῦϑος 
Ι ἐεϑς ἤφσεν δια μονίου ςόμιοιτος" 

Κω ) βίοτος καθαρὸς (ὁφίας ὅλ ϑεῖον ἐχθσμιᾷ 

Αἱ ἰῶγα; φρεοῖς δόγμασι πειδόνϑμος. 

ΠπΛΑΎΘΝΟΣ Εἰς ἐγαϑωνα. 

Τ 1 ψυχζω ἀγαλωνα φιλεδν, Ἐχὶ χείλεσιν εἶχον. 

Ηλδ γὸ ἡ ἡ τλήμων ὡς Ὁ. ὁ, Εησο δίῃ. 

ΑΡΙΣΤΟΤΈΛΟΥΣ. 

Τώνδε πόϊ κα χ ὁσίως, ϑραξ ας μια οίρων ϑέμω αἱ» ,γήν, 

Ἑ κίφνεν πει ῥσῶὼν Ὀξοφόρων͵ βασιλάς, 

Οὐ αμον ἷς λόζγη Φονίοις εἶ» αὐ χραντησοίας, 

ΠΑΡᾺ ̓αὐδρωὶν τι χε σοίμα δολίων. 
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ἈΡΚΕΣΙΛΆΟΥ Εἰς ἀϊβαλον. 

τ ἐργαμὺς οὐχ ὅπλοις Χλφνη μόνον δλαὶ καὶ ἵπταοις 

Πολλάκις αὐδᾶται πίστν αἰαὶ ζαϑεζωυ. 

Εἰ δὲ Ὅν εἰχ δ,59εν θεμιτὸν ϑνατῷ γόον εἰπεῖν,. 

Ἑ ασεέται εἰσοιῦϑις πονλὸν ὠοιδὸτέρη. 

ΤἸού εἰν Εἰς μάιυοδωρον. 

Τ᾿ ηλού μϑῳ Φρῦ γίη, τηλοῦ εἶ ἱερὴ ϑυατειφ6:, 

(6) μέμυνδωμε σὴ πατεὶς καδλυαδη. 

Αλλὰ γὸ᾽ εἰς ἃ αἰχέρονται τὸν αὶ φατὸν ἴσα. χέλθυϑα, 
Ὡ ς δηνὸς αἰδραΐν πτλρτοθεν μετεόσυϑυα. 

Σ μα δέτοι τοσ, ἔρεξεν ριφροι δὲς βἰϑαμὸς, ᾧ σὺ 

Π.ολλαωΐ πεγέφέων ἤοϑα ποδεστιιλέςερος. 

ΖΗΝΟΔΟΤΟΥ τῷ ςωϊχού εἰς ζζωδωνα 
σὸν χιπηιέᾳ. 

Ἐκῆισας αὐταρχειαν, ἀφεὶς κενεαύχέα συλοῦτον, 
Ζ. ξωϑῶν στε πολιῷ σεμμὸς Ἐχισκιωίῳ. 

Α κυρ “ὃ λόγι ἄρες, αἰελλήσω ὃ δ πσϑϑνοϊα. 

ΑἹ ἵρεσιν αἰτοέςου ματέρ᾽ ἐλδυϑερίας. 

Ἑ 5) πάτρα. φοίνιοσῶ, τίς ὁ φϑύνος, ζιῦ χαὶ ὁ κοί δι μος 

Κ ᾧνος ἐφ᾽ οὗ γραπῆα) ζ ας ἔχ σελίδα. 

ΦΙΛΙΆΔΟΥ μεχγδρέως εἰς ζοις αὐαιρε)ενζᾷς 

Αὐάῥες 9) οἵπστ ἔναιον «ἐποὸ χροτάφοιε ἢ ἡ{ικῶνγος, 

Ληματί μ᾽ αὐχεῖ τ δε αῦτας δβρύχορος. 
ΤΩΠΊ. 111.. 



ς2ὃ 

ΑἸΟΓΕΝΟΥΣ ΔΆΑΈΡΤΙΟΥ. 

Εἰς σθλωγῶ. : 

Σ ὦ ὠμαι χϑὰ ἡ ἦρε σύλωνος ον , ϑαλοδουπῇ κύυφριίον πῦρ, 
Ὁ κὰ “γ᾽ ἔχᾳ σαιλθιμὶς ὦνκόνις αἰσαάχυες. 

ΞἢΡ υχέωΣ “γ, ἀξονες δὺς ἐς οὐρανὸν ἤγαςρρν. [ἢ δῶ 

Θ ἥκενόμοις ὐὐξῖς ἀςϑεα κϑυφφύτατα. 

Εἰς χείλωνα, 

ᾧ ὠστρόρε σοι πολύδοῦκες ἔχω χάριν οἰεώκεν εὸς 

Χ είλωγος πυγμῇ χλωρὸν ἕλεν χϑίψον. 

Εἰ σγ΄ ὁ πατὴρ ςεφαγοῦ" ον ἰδὼν τέκνον ἥμεῦσεν ἡοϑεὶς, 
Οὐγειμκεσητον. ἐμοὶ ζοιος ἴτω ϑούγαιτος. 

Εἰς φερεκυϑζο ἱ 

Τ᾿ ὧν κλφνὸν φερεκύϑζο 

Ογτίκ)ᾳ ποτὲ σύρϑε, 

Ἐς φλεῖρας λόγος δεῖν 
Αλλαξαι Ὁ πρὶν εἶδος, 

Θ {ναι 7 δὐϑὺ κελϑυάν 

Μαγνήτων ,ἱνα νίκην 
Δ οίῃ Οἷς ἐφέσοιο 

"ὰ ἐγναίοις πολιήτοις. 

Ην γο χευσμὸς, ὃν ἠδ 
Μ οιῶος,, το χελδύων' 

Κι αἱ ϑνησκ4 2} ἐκείνοις. 

Α ᾽ οἰ πὰτ'᾽ ἀρ ἀληθὲς 

Η., εἶτις (οφὸς ὄντως 

Κ αἱ ζων ὅ2ην ὄγησις, 

Χ ᾧτὸν μηδὲν ὑπῖρ χη. 

Εἰς αὐάιξαγεμθ. 

Ἡ ἐλίον, πύρῥειτα μύϑρον ποτὲ Φασκεν ὑπαρχῴν, 

Καὶ 6 τῶτο σοινῷ εδϑηεν αὐα ϊξα γδράς. 
Αλλ᾽ ὁ φίλος χὐδ:κλὴς κα ΠΝ  ἐρίσατο τῇτον ὁ 7) αὐτὸν 

Ε ξαγανὰν βιότου μια λθειχίη φίης. 
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ἼΕΙς  (ὀκολτί, 

ἩΤΟΡΤΗΣ ὦ σώκρ τες ἢ σε δ ὀγτῶς 
Κ Αἱ , οφὸ εἶ εἶπε θεὸς, χαὶ δεὸς ἡ Θφί». 

Π εἰς Ἂ αἰ ϑίωιναίῶν κώνφον αἰ πλαίς υϑρ ἐδέξω, 

Αὐταὶ σγ᾽ ἐϊξέπιον πῷτο τεῷ «ματι. : 

τ΄ Ἐὶς ξεγοφῶντα. 

Οὐ μόονές περσοις αἰέζξη ξοσφα ΟΥ̓ΚῚ κἄᾶρϑν, 

Α λλ᾽ αἰοδὸν ᾧτῶν ἐς διὸς ἡτίς ἀφρι. 

Ε' αἰδείης γοδ ἑὴς ἑλλάσικα «ραάγματα δείξας, 

Ω φςκαλὸ οφίν βνησαιτο (κράτεος. 
Αλλο εἰς τὸν αὐτὸν, ὡς ἐπελόυται. 

Ε ἐἰχαὶ σε ξενοφωῖν κραϊαοιῖ χέχροπος πεπολῖται 

ᾧ ἀν γάνκα τίγνων τῷ φίλου χαρανκυεϑῦ, 

Α δλὰ χόρινθος ἔδεκτο φιλόξενος, ἡ συ Φιληδῶν 

Ο ὕτως τὐρέσχν,χεῖνι χαὶ μϑρῳ ἔγνως. 

Εἰς εἰλεξίνον. 

Οὐκ 328 μῦς ζῶ ἐχεῖνος εἰκαῖος, 

ῆς ἀτυχής τὶς ἐὼν πόδα, σλυμιξων, αὐξευπείρετο 

Η λῳ.χαὶ ἢ γὸ ὁ ὁ σεμνὸς αὐὴρωρὶν αἰλφέον 

Γ οτ᾽ ἐκὐρᾶν αἰλοξινος ϑνῆσκε νυκϑεὶς καλαμίω. 

Εἰς ςἰλπωνα. 

Τ ὦν μεγαρέα. τὸν εἰλπωνα (γνωσκάς δὴ ἰσως) 

Γ ἤρας, ἔπειτα γόσος καϊίλε, δεζμαιχον ζυον. 
Α λ΄ οἶνον ὅδε τῆς τς στένωρ ἰδὸς 

Φε ἐρτερον ἡνίοχον. “πιὼν “ὃ ἤλασε. 

Εἰς ξενοκε οἰτίω. 

Χ ληχῇ ἐπορα ἢ λεχϑιν ποτὲ, χαὶ Ὁ μέτωπον. 

Π λήξας, [ἴαχον ὦ στεύτονον, εἶτ ̓ ἔλανον 

Ὁ πϑώτα πόρτη ξενοχρ οἱτῆς αὐνργερρνωώς. 

Εἰς πολέμωνα. 

Οὐκ αἰο;πολέμωνα χεχευδα υϑυ, ὃν ϑέτο τὴ δὲ 

Αῥ ῥῥωςία Φ δφνὸ αὐιϑρώπων παϑος. 

Ο ὑ μᾶλλον πολίμωνά, Ὁ σῶμα δὲ. το το ὃ αὐτὸς 
Μ ὕγων ἐ ἐς ἀςρα Φ| σθα)νάν ϑῆχε χα μα. 



Εἰς χραντορϑο. 

Ἑ πέκλυσε ταὶ σε κραντῶρ ἡ νόσων καικίφη, 
Χ οὕτω καυτῆλϑες εἰς μϑίαιναν πλουπέως ἀξυοσον, 

Κ' αἱ σὺ νϑμ ἐκεῖλι γιῶ χαϊρᾷς,σῶγ λόγων δὲ 

Χ ὑρη ἕξηκεν ἀκα δημία, χαὶ σύλοι πατοὶς σε. 
Ἐἰς Φκεσίλοιον. 

Α ρκεσίλοιε αἰ μοι, τί ζοσῦτον ἄκρητον ἰφάδως 
Ε ασασας,ὥςτε φρεναίν εἰκτὸς θλιεϑες ἑαΐν; 

Ο ἰκτείρω σ᾽ οὐ πύοσον ἐπτεὶ ϑοίγες, δλλ᾿ ὅτ μούσοις 

Ἧ (ρασοαις,οὐ μετοίη γεησοίμῷ κύλικι, 

Εἰς λακύδέω. 

Κι αἱ σέο λακύδυ. φατίν ἐχλιυονκοὺς Ξρα χαὶ σὺ 

Β ἀκηχὶ ὅΐων, αἰϑω ποοοὶν ἐσυρὲ ἄχροις. 

Η σαφὲς ζῶ, δ)όνυσος, στὸμ πολες ἐς δέμας ἔλθοι, 

Λὕσε μδι»" δ]}9 δὺ μήτι λυῶνος ἔφυ. 
Εἰς καρνεαϑέω. 

ΤΊ Με καρνεαδώω, τί με μεῦσα Θελάς ἐλέ χῳ,᾿ 

Α μαϑηςὺς ὅτι καϊτοιδὲν ὅπως δὲδοίκει 

Τὸ ϑανᾷν ὅτε χαὴ φϑισικὴν ποτ᾽ ἔχων κα χίςην 

Ν σσον, Οὔκ ἔθελε λυσιν ἰοένϑμ᾽ δον αἰκουσας 

Ο τἱφαῤμακοναὐτὶ παΐξ9ς πιὼν ἐπέσζη, 
Δ ὅτε ζοίνειυ, ἔφησε, τὶ καμοὶ πιῷν. πί μϑρθι; τί; 
Δὸν ̓ οἰόμδμ. σφόδρα τ᾽ τ εἶχε τεύχεα (αυτὶ, 
ᾧυ τ ἡ σξξυξχουσοί με χα) ἢ Ὡ[ αι λύσιται δὴ. 

αἱ ὁ υϑὸ σϑοδὲν ἔλοιοσον ἔφη χτ' γ᾽ εὐξῦ δὲ 

᾿ Ἷ πλέω κακαὶ κέρδε᾽ ἔχονται μολῷ εἰς ἄϑζω. 
Εἰς Ξιρισοτέλζω, 

Ἑ ὑρυ κέδων ποτέ μδν γεν Ξὴρισοτέλξοο ἐσεζείας 

͵ ἐαψαοϑαι δυοῖς μιθςηδὸς ὦ ὧν πσεόπολοε: 

Α ΝΘ πίων αἰκόνιτον ὑπεκφυγε τῶπ' αἰκονιτί.᾿ 

Ην ρα γικῆσοι συχοφώσαρ οἰδίχοις. 

Εἰς φράτωνα. 

Λεπῆὸς αὐτῷ δέμας ἡ ἦν, εἶ, ,7) } τροσεηφἡσεζῇο γχθησμοῖς: 

Σ τράτωγα ττον Φημέσοι λαμιψακηνόν. ἃ 

4 ΐ 
᾿ 
ὠ 
ἱ 
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Λαμψαχος Ὁ ποτ᾽ Ἐφυσεν. ἀεὶ δὲ γόσοισι παλαίων, 

Θ νήσκά λαθῶν,οὐση, ἤαϑετο Θανάτου. 

, Εἰς δ μήτείν. 
Π αρ᾽ ἡμδμ αὐφλεν ἐξ: τὸν (οφὸν δὴ μότοιον, 

[ον ἔχουσα πολιιὺ ἀσμηκτο, 

Οὐςλξουσαι φως ἃ απ ᾿ἀμματων,δνΑ ̓αἰδάν γϑνανα. 

Εἰς αὐτιεϑενζω. 

Τὸν βίον οἴοϑα κύων αὐτί ϑενες, ὧδε πεφυκώς, 

Ω ςτε δαχεῖν κρ αδεζωυ ῥήμασιν, οὐςόμαισιν. 

Αλὸλ᾽ ἔθανες φλισιχϑς.ταχ᾽ ἐρᾷ τί; ἰσως, τί ἢ τοῦτα: 

Π αὕτως εἰς αἰϑζω δεῖ τιν᾽ ὀδνο ον ἔχφν, 

Εἰς δ δυΐω. 

“Δ ρες, ἀγε, λέγε τίς ἔλαξε σε μόρος 
Εἰς ἀϊδὸς, ἔλαξε μεκυνὸς ἀΐγελον ὀδαξ. 

Εἰς ζωώωνα τὸν χύθιέα, 

Ὑ ὀνχυηια ζιώωνα ϑανῴ λϑορς,εὺς «ὑοῦ γήρως 

Γ ολλὰ κα κκϑὺν {ύϑν: τοἱ δὲ »Αϑύων ἄσιτος. 

Οἱ δγη᾿στι ωροσχϑ }ας ποτε φδ,χερα “γοῖναν αἰ λοίσοι, 

Ε ρχοβϑ αὐτόματος δύ. τί μεε,τί με κοι λῇς, 

Εἰς ξριςῶι γα. 

ΤΟΝ ων ὧν χαὶ φαίλαιϑος, ὐρίςων, 

Τὸ βρέγμα δῶχας ἡλίῳ κοΐζοτησαι; 

Τὺυ ΝᾺ ΩΝ ϑερμαθν σον ἢ δέον ζνδν, 

Τον ψυχρὸ ὄντως ἔξ ρες κα θέλων ἀδὰ : 

Εἰς κλεαιϑίω. 

Α ὑαδιλεαϑεῶ, λα μᾶλλον ἀΐϑεν. 

Ι δῶν Ὡ αὐτὸ αρέσξειυ, οὐκ ἑὠέογετο 

Μ ἢ οὐ Ὁ λοιπὸν αἰ ἐσιν εν φϑιγοῖς ἔχῴν, 

Τ οσῦ τον αὐτλήσαντα τῷ βίου γγρώνον. 

Εἰς πυϑαοῦρᾶν. 

Ην Ὥρα πυϑαγρρῆς ζοῖος (ϑφὸς͵ ὥςτε μδὺ αὐτὸς 
Μ καὶ “ψαὐφν χρφωῖ, καὶ λέγεν εἰς ἀϑδιχον: 

»Σ υίζῳ σ᾽ ὀλους, ἀγα μ(ϑ) σοφὸν" αὐτὸς "ϑιγὸ 

Οὐκ αἰδικεὶν,ὀνλοὺς σὴ, αὐτὸς ἔτ᾽ εἶχ᾽ ἀδικεῖν. 

ΠΏ... 
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Ἄλλο Εὖς τὸν αὐτὸν. 

Ἰ ὡς ὁ φρένα, δ ἐλελῃοζι πυϑοι ϑραο νοῆ σοι, 

, Α ασίδὸς ̓ς δ φόρου βλέψω ἐ ἐφόμιφαλοον. 

ᾧ γσὶ γὸ, ἕπτ ἐγὼν ἤμῶυ περ βοτος ὅςδὲ 
9) τε οἷν ζὦ φάσκᾳν, (τις ἔζωυ ὅτε ζῶ. 

Εἰς αἰαξαρχόν. 

Ππ πἴοσετε μᾶλλον ἐ ἔτι χαὶ μᾶλλον" θυλακός 521" 
" πἰοσετ᾽. αἰαξαρχος ογ᾽ ον διὸς ὅ51 πώλαι. 

Καὶ αἱ σε οἱ αι φείλας ὀλίρον χοὶ δυφνεφὴ τα δὲ λέξ 

Ρή ἡματα πἣσεφόη,Ἐ ἢ: ῥῥε μυλω,ϑρὲ κακή: 

Εἰς δχτκουρον. 

Χ αἴρετε χαὶ ἢ μέμγηεϑε τοὶ δδγιματο πῷτ᾽ ἔχίχουρος 

Ὑςατονεἶῖπε Ἴς οἷσιν Ὥἀποφληυϑμος. 

Θ ερμιζωὺ εἰς πύελον γὸ ὃ ἐσήλυϑε, χαὶ τὸν ἄκρατον 

᾿Έ ἀρασεν,εἶτ᾽ ἀϊδίου ψυχεὸ ἐπεασασατυ. 

ΣΥΝΕΣΙΟΥ Εἰἶςοι ὀργαρν τ ἀφρονομικον. 

Η Ὀφίν. ςίξον δὗρεν ἐς οὐρανὸν, ἀ μιἶγα ϑαύμμαι. 

Κι αὐνόος ἐἷξ αὐτὴ ἤλϑεν ἐπουρανίων. 

Ἡ νὶ δὲ χαὴ γυοοὶ σφφαίεφις ἐπτετοίοσουτονῶται, 

Τ σοι ὃ κύκλα Ὧομιοῆς οὐχ ὁμαιλέοσι τέμϑυ. 

Σ κέσϑεο τείρεα. πύτα από αὐτυγαι, τῆς ἔπι τταν. 

Νύκτα Ὡαλαντευύᾷ χαὴ Φαΐος ἐργόμδιος. 

Δ ἐξο ζωυφόρου λοξώσιαρ᾽ "Οο!ὲ σε λήσῃ 

Κ λάνα' μεσημιξελνῆς χέγτξα στυνηλύσιος.. 
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ἘΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ. ΑΛΛΑ 

ααὐωνύμων Ἰψαΐν Ὡἱ,α, Φόρρες πυο-- 
ϑεσης ἔχοντα. 

“-τοἴ 

Παρὰ ςραξωνι γεωγραφ. β΄ 

Ἑ ἴτις δἰρ᾽ αὐ,ϑρώπων μὴ πείϑετοι οἷα δ ἡμῖν. 
Γ ὕεται, εἰς τέωδε γνώτω ἰδὼν ὑδρίαν" ᾿ 

Ην οὐχ ὡς αὐαϑημα θεοί καλόν, λλ᾽ Ἐχίδηγμα, 

Χ φιῶνγος μεγάλου χ᾽ ἱερόίς φρώτιος. 

Εἰς Οις ἠλείοις. 
Η λις χαὴ μεϑυφ χοὴ ψεύδεται οἷος ἑκαίσου 

Οἶκος, Οίη δὴ χαὶ ξιωάπατσα πόλις. 

Εἰς αὐλυΐζᾷι. 

Α "δὶ “δὺ αὐ λητῆσι ϑκοὶ νοον Ούκ οϑέφυσαν, 

Αλλ᾽ μα τω Φυσἕν χῷ νόος οὐκπέταται. 

Εἰς ,γραμματῖχοις. 

Ο φρυανααπτσίδοη βινενκατατστηζι)γρφοι, 

Σ ακκολυφξόφοι, καὶ λοπα δουρπαγίδοι, 

Ι νατὸμωπεει ὀνλοι, γηλιποχαι λεπέλαροι, 

Νυκίιλα,ϑραι οφαορι, υκΊιπαται πλαγιοι, 

Μ  φρᾳχίιεξαπάται,χαὶ συλλαζοπεισιλᾳ( ταὶ, 

Δ οξομιαιταιὀσοῷοι, ζυταρετησιαδοη. 

Εἴς τίνα, βακγίω. 

᾿ ιλύῳ κυξἧϊης ὀλολυγίκατι πολλάκι δοὺσοα 

Τὸν βαριὼ εἰς εἰχοὰς ἤχον δι τοι ν, 

ἤνη αἷδὲ γκῦ χολτας «τοδὶ διχλίδι ϑῆχεν ὀρεία, 

Θ ερμὸν ἐπεὶ λύοσης ὥσγ αὐέπειυσε πόϑο. 

Ἑἰς γχαρακᾷ πἰνα «ἰγαμώυὸ. 

Ἑ ἰμὲ χαοοιξ ἱερός γραρῆς Ἔσο αὑργαμῶυ ἄκρης, 
Ἐ γϑτι ποτὲ «Ἰολέμιζεν αἰχαλλ δὶ «Ἰολιπόρθῳ 

γη Ἀλέφος ἡξακλῆος ἰμύμωονος ος αἰμυύμων. 

Εἰς ὀγοισοτελζω 2 

ᾧ αἱςϊδὸς ζῶ μυΐξος χαὶ νικομαίχου “ϑυετῆφος 
Τῶν ὠσκληπια δῶν δος Ὡχοισοτέλής. 

ὃ ΠΠ. 11, 



᾿ Ἢ Εἰς πίω ὀπολλοδώρου βιξλιοϑήκην. 

Α ἰὥγος απείρημιω ἀφυοστίνϑμος αἰπ᾽ ἐμεῖο 
ἼἪΙΣ αἰδείης, μύλες γῶλ παλωϑμέας. 

Μ "σὴ ἐς ὁμαγρείζευν σελίσγ ἐμμιδλεπε,μυγοῖν {{επίην, 

Μῆή ἡπραγιχὴν μοὺσεινγμμηδὲ ἐμδιο γβαφίζω, 

Μη κυκλίων ᾧτε πολυ ϑρδν εἶχον εἰς ἐμὲ σγ ᾿ἀθρα, 
Ε ὑρήσῳς «ὦ ἐμοὶ ἱπόρδο ὅσοι χόσκος ἔχή. 

ἘΠΊΓΡΑΜΜΑ Α ἜἘΠΣ 

δλδι 
Παρὰ τῷ. σεφαυῷ. 

Νάμα, Ὁ διζωον Πλυκερὸ ποτὸν ἑεῶ δὲ γε πίῃς, 
Π αὐσῃ μϑὺ δίψης, θ)90 δὲ χαὶ βιόῃου. 

Παρὰ τῶ σωτίωνι. 

Αλοφότα σὺν ποίμιναις Φ μεσομβεινὸν ζὦ σε βαρυνγη: 
Δ ἐν αν ̓ἐχαπια κλείτορβ᾽ ἐ ἐρχόλϑωον, 

Τῆς Ξἰπὺ κρήνης ΞΟΟΔΕΥ πόμαι, Ὄ ὁ ρα γύμφεις. 

Ύ διώσι τῆσο πὸ Ὁ σὸν αὐἰπόλιον" 

Αλλά σὰ "μήτ ̓ἘΧῚ λουτρὼ βλγε Σελιμήσε ἢ αὦρη- 
Π ἡμήνῃ, ἜΡΥΡΕ οὐγτὸς θόνται μείδησ. 

ᾧῥῦτε σ)᾿ ἐμὴν πυγάρ (εἰστόμυστελον, ἔγθος (διαιμποῖς 
Δ ουσοίυϑμος λύοσης πσδοίτιδας Ξὴργαλέης, 

Πωντα καϑαυρμὸν ἔκοψεν διπόχρυφον. ὃ ἃ ὠπ Ὁ - 

Ο ὕρεω τρηγείης ἢ λυϑεν Ἔγοκα δίῆς.. Ὀρέξ: νὼ. παρ ον θορ (: 

Η δεία ψυγεοῖο ποτοί λιξαὲ ζῶ αἰαξ γᾷ 

1 7.0) τδιλοῦγοῳ πέτζος Θ ὁ τῆσδε πίων 
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ΝΟ ΉΝῃ 

Υ ϑαταζωῦτα βλέπεις Φοξερᾳ, ξῴς, τ ὠπο,χερσὶ 

ἋΛ «δα »ϑὺ αὐεϑιρωποις ἀξλαξ" ὅτην ἔχφν" 

Η» δὲ βόϑης χοίλυς ποτὶ νηδύος αἱ [λαον ὕδωρ, 

Α κρῷ μόνον δολιχοί χείλεος αἱ ψαίνϑρμος, 

Αυτὴ εἷ Φριςῆρες Ἐχὶ αϑονὶ δαιτὸς ὀδόντες 

Γ᾿ ἵγῆοισι, γενύων ὀρφανοὶ πντες ἕδη, 

ἘΠΕΙΤΑΝ ΝΜ ΑἸ Ὰ 
,διφωδη. 

Εἰς οἶνον. 
Η νὅτε σεωὺ λοιπίϑησι χαὴ ἀ λχίμω ὑρακλϑι 
Κ ει φοὲς διφυᾷς ὠΐλεσαι αἴρναιϑρος: 

Η ν ὅτε μοιουορφα κϑρη ϑοίνεν εἶν τι ρισὶ πληγαῖς 
Η μετέραις,κρονίδεο σ᾽ ἤἴχακον εἰναϊλιον" 

Ν εὖ δὲνέμουσα τείτη πυριναίου γυκι φασὶ μιστο 

Δ ἐρχετο ὑδίνῳ κείωϑρμον οὖν δαιπέδω. 
Εἰς ἔσοποον. 

Αν μ᾽ ἐσίδυς,ὼ ἐγω σε τί με βλεφάροισι δεέδορχας, 

Α λλ᾽ ἐγὼ οὐ βλεφαροις.οὐ δ᾽ ἔγω βλέφαρα. 

Ανογ ἐθέλης, λουλέω φωνῆς δίχα Οἱ "ὦ ὑαῦχα. 

ᾧ ὠνή, ἐμοὶ δὲ μα τίω χείλε᾽ αοιρονϑνα. 

Εἰς φοινικοίβαίλανον. 

Ο εὔομα μΐδος ἔχω, [λυχερώτερος εἰμὶ τεκούσης" 

Αλλ᾽ ἡ μϑρ, δολιχὴ, τυτϑὸς ἐγω ἢ) πέλω. 
Α ἔρωτος κείν, πλζιὶ χρ αἰατος" εἰμὶ σα) ἔγωγε 
Ἴ ρωκτὸς ὥστας, μοειῦα σ᾽ ἔντερ᾽ ἀξρωτα Φέρω.. 

Ὠ1.1}} 
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Εἰς κιναύβαν. 

ἘΓκέ χεφόάνον Φορέω κεφόλῆς ἀτερ.Εὐμὲ δὲ χλωρνὴ 
Αὐχθος ὧκ δολιχοῦ γῆλν αἰφοουϑῥη. 

Σ φαρρη σγ, ὡς αὐτβαυλον ἐειδὸμαι. τ μιουτευσγηξ 

Ἑ νδὸν ἐμδι λφοόνων, με ἔχω πατέρα. 
Δ ἐλτος- τῷ 

Υ λυ μϑυ με τέκεν, ἐχαινόργα ὃ σίϑυρος" 
Ε ἐμὲ δὲ μουσοίων μευςιχϑν ἐκ δοχίον. 

Κ λφονϑύν σιγῶ, λα λέω ογ ὁτὸμ ἐκ πετασῃς με: 

Κ΄ οἰνωνὸν τὸν “ΣηΦΤ μοιεῖον ἔχουσα λόγων. 
Εἰς σφφαῦρα». 

Δίζω ἔντθεχος εἰμὶ, τὰ φύλλα δέ μου καϊζακρύπ 

Τ ας τεἰχαξ"ἡ δὲ ζυπη Φαίνετωι οὐδ μόν. 

ΠῚ ολλοῖς παιδωρλοις ἐμιπούζομοι: Εἰδέτις εν 

Εἰςῷ βόλῷν ἀφυὴς ἵξα τωι ὥς πῇ ὄγος. 



77 
ἘΠΙΡΑΜΝΑΤΑ ΔΑΛᾺ 

ὦ δεῖ ζοῖς ἔμιωροοϑεν σεέωα τῇ φν ζοῖς τε εἰς 

αὐαϑήμιαιτα χαὶ ζοῖς εἰς ζυ ίφοις 
αἀφεῖσι, 

ὁ ἔχὴ τῳ αἰ ϑίειναξ ἱερῷ, δ κουδιμῶς 

αὐτῇ ἱδρυσατο. 

Ο [κας γηὸς ὧν ποτε χα δ μὸς 

Ε ἰσατο, βοιοῦ θ᾽ ἱέρδυσεν, ὅτ᾽ ἔκΊισεν ἀ ςυ Ὁ δηξ α. 
Τω ἔχτ τεισὶ ποίποσιν ἐχιγεάμματα ον 

οἠδαὴς ἐν ᾧ πῷ ἰσμεϑνίου πόλ- 
λώγος ἱερῷ οὖσιν. 

Τὸ ἔχὶ τω προϑτῳ τειποϑὶ. 

Α μιφιτρυῶν μ᾽ αὐέϑηκεν ἐὼν “διπὸτηλεδσαων. 
Τὸ ἔχι τῷ δεῦτερῳ, 

Σ χα ὸς πυγμμαγέων με ἑκηξόλῳ δἰπϑλλῶνι 
Ν ικήσοις αλέϑηκε τίν «ἰξικαλλές ἀγαλμα. 

Τὸ Ἐχὶ τω τοίτω. 

Λ αοϑείμας τεἰποση αὐτὸν ἐυσχόττω οἰ πόλλώνι. 

Μ οιευαρχέων αὐέϑηχε τεῖν αἰξοιαγες ἄγαλμα. 

Τοῦχι τῇ φήλὴ τῷ λυζχᾳ)ου δὸς «Θὰ 

Ὥῥιςοχρ αἴτους. 

Π αὐτως ὁ γρόνος δδρε δίκην αἰδίκω βασιλῆι, 

Ε ὗρε δὲ μιξοσήνη σφὺ δὲ τὸν κατ 9 δὸ τίου 

Ρ ηἸδίως, χαλεπὸν, δὲ λαϑειν θεὸν αὐδ Ὁ Ἐχίορκον. 

ὃ ἅ ἄρε ζεὐ βασιλεύ, χαὶ σοίου κα δέαν. 

Το Χί τίγι πινακίω, τῖϑὶ τῷ ον, τὴς οἰγοικοιοῦ 

οἰχίας «ἰ πσολάφϑέντος χίονος. 

Καὶ γὸ ἐγὼ κείνων εἶμ᾽ ὦ ξένε λείχψϑωον οἴκων 
Σ τῦλος οὖν οἰνομιοίου πρίν ποτ᾽ οὐνοῦσω, δόμοις" 

Νεῦ χλὰ χρογίδυν χείψφη ταδι ἔπχουσαι ταὶ δεσχκώ, 

Τ ἰμιος: οὐσὴ᾽ ὀλοὴ δέξατο φλοξ μεπύυρϑς. 
Παρὰ τῳ πλουτεργῳ. 

Σ (ρνγιωώχας ποτὲ Φι(δὲ τύφῳ γνί δ χα χεος Ἔτη 

Ε ἵλε,σελζωυοιεῦτος σ᾽ ἰμιφὶ πύλας ἔπεσον. 
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Τὸ ὄχϊ τῷ λαϊδὸς τάφῳ χο δὰ 

ἀμ 
Τ' ἢςδὲ ποθ αὶ μεγαίλαυηος αὐίκητὸς τε ασϑ 3: αἰλχὴν 

Ἑλλαὶϊξ ἐδουλωϑν καλλέος ἰσοϑεῦ 

Αν αἴϑος ζω πέκγωσεν ἔρως, ϑρέψεν δὲ χϑρινϑος" 

Κ {ται σγ᾽ «ν κλι φνοῖς γε α λιχοῖς πεδῖοις. 

Τὸ ὁ τέγέα ἐχίχραμμα. 
Τ᾿ αὔτ᾽ ἔλελυ σωδα μος ἐπηρφτου, ὃς μ᾿ αἴέϑηκεν, 

Μηδὲν ἀγαν᾿ χαιρῷ πόρτα πσόϑσες! καλά. 
Αλλοι δὲ ὅτως, εἰς χείλωνα. 

Ην λακεξια μόνος γείλῶν (φος ὃς τασγ᾽ ἔλεξε, 
Μηδὲν ἀγαν' χαιρῷ πόρτα πόϑσες! καλοί. 

Τὸ ἔχ: τῆς εἰκϑνος τῷ αὐτῷ χείλωνος, 

Τ όνδὲ δυρυζέφανος «σάρτα γείλων ἐφύτευσεν, 
Ος τὔἥνμιἑπηα (φων “-οῶτος ἔφυ (φίν. 

Τὸ Ἐχὶ τὴς σύλωνος εἰχόνος. 

Η μηδῶὼν ἄδικον παύσεισ᾽ ὕξριν δὲ σύλωγῷ, 

Τόνδὲ τεκνοῖ σὰ λοι μὲς )εσμκοϑετέω ἱερόν. 

Τὸ Ἐχὶ τῷ ἀϑήματος τῷ πιηακού. 

Ο ἰκείοις δεικρύοις αἱ γήνα νϑϑρα καζαϑαπῇᾳ 
Ενϑοίδε πιῆ κὸν ἡσγ ἱσροι λέσζος. 

Τὸ Ἐχὶ τῷ μγήματος τῷ κλεοξούλου. 

Α νδρα (φὸν κλεόθουλον Ἔισποφῦίυϑμον καζω πενθεῖ, 

Η δὲ πάτρα λίνδὸς πόντῳ ἀγαλλονϑμη. 

Εἰς φερεκυδέω. 
Τῆς (ὁφίως πασης Ὁ ἐμοὶ πέλος" ζῶ δὲτί πλῴον, 

Π υϑαγρρῃ δ᾽ ̓μῶ λέγε ῳιϑθ᾽,ὅτίι προξτος πώγων 

Ε ςνν εν ἑλλαδῳ γἀῶ. οὐ α{εὐϑὸ (οι ὥσγ αἰγρρθθων. 

Εἰς αὐαϊξασόραι. 

Ἑ νϑαίδε πλὰήσον ἀλνϑείας Ἐλὶ τέρμα πἧρησας 
Ο ὑρανίου κέσμου κεῖτο αἰαΐξασρρας. 
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Εἰς ἰαξν αἶα κα λούνϑρον ἃ; ἀχρωνᾶ. 

Α χροὼ ἰνϑϑν ἀ; ἀχρῶ ̓ἀχραγδμεἥνον παξ)ςἀ ἄχρου 

Κ ρὐτῆ4 χρημενὸς ἄκρος πατείδος αἰκροτατής. 

Τινὲς δὲ τὸν δεύτερον εἶχον ὅτω ποξοφέρον:), 

Ἅ κροτατης κορυφῆς τύμιίξας ἀἄχρος κα τέχῴ. 

Τα ἑξῆς Ἐχιχράμματα, 6) τὰ Ἐχὶ ζοις τὴ -» 

χυψάελοῦ λάρναχι αχιτεχνηϑεῖσι. 

1 δὼς ζϑηησαν καιλλίστρυρον, ὦ οἱ Εἰπέλλῶν 
Α ρπασε, τον ὖκ ναοῦ ἀγᾷ πάλιν οὐκ ἀέκουσαν. 

Αλλο. 

Μ ἡδήαν ἰαϊσων γα μεφ,κέλεξοι ὁ) ἀφοοδίτα. 
ἂς Ὁ ΎΡ Αλλο. 

ΔΛαπίϑας ὅπ ταχ᾽ αὐαΐξ ἑκοαίεροος ὉτΟΝ ὧν" 

Μ οὖσαι “γ᾽ αἰμιφ᾽ αὐτὸν, λαρίςς χορὸς, οἷσι κααρχϑ. 

Αλλο. 

Ἁ τλας οὐρανὸν ὥπ' ἐχά,τα δὲ μᾶλα μεϑησή. 

Αλλο. 

Τιωϑδαρίδα, ἑλέναν Φέρετον, οὐ", ϑραν σγ᾽ δα )εν 
Ἑ λκετον. 

Ἄλλο. 

Ι φιδαίμαϊ, εἶπ τε κῶν αἴξ ρζζναται αὐτο 
Αλλο. - 

Οὗπτοε ἃ φόξος β69 δι ὁ δ), ἔχων, αἶγα μέμγῶν. 
Αλλο. ἣξ 

Έ ρμείας Ὁ) ἀἰλεξαίδρῳ δείκψεσι δια, τοῦ 

Τ οὐ εἰδοὺς ἥραν χρὴ αἰϑάοσαν χαὴ ἰφορδέτϑμ. 
Αλλο. 

Αἰας κροσθῥόραν ἃ χα ̓ἀϑίωαίας λθχρὸς ἕλκε; 
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Βαΐστον 6.9.69.74.104.48). Βασσου 

λευλλίου. οἕ. 

Βιαύορος 19.29.31.425.46.5..62.101.10ζ.. 
166.231.236.248.2161.34.8 

Βισαντίγου 63. 
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Εὐπιϑιου ἃ ϑέευ αἰου 23 
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Ιωαΐνου »αμμαπκοῦ 3544 

Ιωνος ἷ 273 

ΟΟ.1". 



Κ π-οξνα 

Κανικήρου το 

Καλλιμάχου γο: 94. 193. ος. 196.209.215. 

218. 229. 234.2415.2538- 261.278.283. 

284.1291»4.294,)4.295.4.315.481..14. 

Καλλίου. 24.40 

Καλλίου 167 

Κ αρπυλλίδου 38 

Καρφυλίδον 192 
Κὺ εδι 169. 

Κλαυδιανοτῖ 30. 
Κορννλίου 313, Κορνηλίου λογγίγου 420 
Κυσμιᾶ μυχανψικοίῖ 313 
Κιοοτητος φιλοσόφου τς 

Κριναγόρου. 6.9.38.4.6.51. 52.87.97.107. 
213.233 .260.28..292,}.297,}.330.346. 

440.48» 

Κυλλίωιου πεπιεινο ’8: 

Κυφάλλου δ᾽ 
Κύρου 361.367, Κύρου τῇ ποιητδ 229, 

313 

Κωμιητᾶ δολαςίκα 301. Κωμητά “- 
πυλαρίου 374 

Δα 

Λεοντέως 48 ̓  

Λεοντίου 238.358.467, Λεογτίου ορλᾶς! 
κοΐ 230.241. 7584. 297,.4.198)4.340. 

346.372.314.351.362.403 : 
Λέοντος φιλοσόφου 1 
Λεωνίδου 3.4.25.19.36,48. 56:}7.66.75: 

96.13.4.140.145,146.172. 193:202.208. 
209. 213" 214.21ς. 216. 217. 218,.212. 

223.228. 24.3:244. 249. 1ζ0.352.14. 

2.554.256. 261. 67.272. 275.280. 283. 

286.:87.29 ς,4.303 .324.316,318.331ς 

336.337.343.345.367.411. 418.420. 

434:428.4}1.434.437.410.441.43-444. 
447.451- Λεωνίδου ἵᾳραντίνου 10.79. 

90.247.367.4.33. 
Λουκιανοῦ 13.15.17.32.38.39.. 40. ς5.63- 

70.89.110, 112, 114.120,.128.138,143. 

16ς. 168.179.2:1,321,323᾽318,421, 

439... 
- Αρυκιλλίου 15.021. 54. 60. 126.127.118. 

130.131.132,133.1234.13 5.136. 138.,139.-, 
Ἰ40.141.1.46.147.14.9.151.152.173.1 5.4. 

ΙΣΦΙΣ 6.17 1ς 8,1 59.161 .162.163.164. 

165.166.169.170.183,184.:18ς,186.187. 

439.474. 

Μαΐγνου ἰαδοῦ Ὥς 
Μαρκίου 80,329:343: 414. 479.. Μαϊκίου. 

κοϊντου. 415 

Μακεδονίου 135.16ς.176.221,373, Μα- 

κεδογίου ὑπάτου. 54. 34..70.141.177. 

18 ς.295.}.354.358.411.4.1..417.437. 
439.4.41.45.4.4}}.460.461 

Μακεδόνος 96 

Μαριανοΐ φολαςικο 330, 354.360.374. 
375 : 

Μαῤκου ὀῥῇνταοίον 76,304.479.480 
Μῇεαγοου 3ς.82,193.208.217,214.228. 

263.266.267.317.333.4.4.4.448.449. 

410,4.51.452.470.,.471.472 

Μενανόδρου 197 
Μινεκράώτις 21, Μεκράτοις σμυρναΐου 

110 

Μεσομυ σου 378. 
Μηΐοσῶρου αὖ 

Μιμέρωου 12 
Μιρκυήλου γαμματικοῖῖ 376 
Μνασαΐλκου 3: 7ι. 194.241.,163.2 6ς,268.. 

᾿442. Ἡνασιίλκου τῇ σικυωνίου 425 

Μόρφου 77.330. 
Μοισικίου ΠῚ 
Μυράνου 134.181 

Μιροις 411: 

Ν, 

Νάλου οὐλαςικοΐ 340 
Νέρωνος 210 

Νέρζορος ἸοδοΙο8 
Νικαινέτου [249.32 8,523 

Νικαρχου 47.104.127:32.13.4.143.148. 
149. 157 4:18, 161.168.,.172.179. 191. 

4121.481 

Νικαγόρου 8ς.183.,20ς 

ΝΝεκνξοίτρυ. 83 
Νρώου 49.136.:165.3:18.364. 

Νικομίδοις 59:15 
Νόοσιδὰς 208: 

Ξ΄ 

Ξενοκρα τοῖς. ; 347... 

Ξενοκρέτου. ι 214. 

τς " 

. 

Ομήρου.. 219:. 

Ονέςου 12:53. Ονγέςου κορανδίψ. τοο.174.., 
23.481. 



π -- μι 

Τταίκρατίου Ἐν τ Ύγ0.147 
Παλλαδᾷ 6.1ς.17.18.22.23.2 4.5 0.51.4. 

ς7.6ο.63.6η.8ς.87.88.89.90.103.10δ᾽ 

10.7.109.110.111.112.113.114.115.120.Ψ 

111.122.129.131.137.139.1.1.14.4.146. 

149.154.160.162.166.175.177.178.179 

181.182.18.4.188.189.210.230.231.332. 

317.376.413.4.43.166 

Ταμφίλα 267 
Παρρϑυίωγος 7.6ς.179.203.239.260.333. 

334.4189. Παρρδνίωνος μακεσόνος το. 

14.70 

Ταύλυ 213.210. Ῥαύλυ σιλενπαρίου 
12.120 36.77.84.108.176.193.258.249. 

262.269..281.296,}.300.313.347.349. 

313.358,360.377.378.382. 422. 434. 

436.443.445.413.454.45.456.457-. 
4{8.419.460. 464.488.489.490.4.91. 

4952.4953 
Πεισοιΐδου 203 
Πέρσου 214.}49.2188.345 

Πινυτοῦ 279 

Γλάτωνος 4.27.92.116.121.201.210.24.4" 

245.295.4..313.331.335.339.340.370. 
341.421..26 

Πολέμφτος 310 
Γυλλιαν οἱ 162 

, 

ἹΠολυαρ 45 

Τρλιςράπυ . 03 
Πομεπηΐς 99.357... Πομπηΐῳ γεωτέρε 2 

Γοσηδίππου 16..}20.:45.314.34.6.451. 

451.473.510 
Ππλεμώου 67.:18 

Πωλιανοῦ 183 

Γωμιανοῷ 310 

Ρ Μ" 

Ῥιανοί 4121 

Ῥαφὶνα 474.471.476.477..78 
Ῥούφου δὸμεφίκο 47: 

. 

Σαζίνου. 420 
Σαμίς 260 
Σαμμκίου 379 

Σαπφοῖξ 396.229 
Σαραπίω!εξ; 207 

Σατυρίου.. 430 

Σατύρῳ 76.89.321.329. Σατυρά ϑυϊλλα 76 
Σεκδιδου 47.79 333 

Σῆκν 481 

Σιμμίου 267.43ς 
Σιμφνίδου 2.1Ο4.194.195..1201.204.2 0 ζ΄. 

207 212. 245. Ἐζ6.161. 274. 276.286.. 

296,}.302.331.336..361.373.438.441.. 
442.450.511.512.513 

Σοφοκλεέεις 

Σπεισίαπου 289,4 
Στατυλλῖν 147. Στατυλλίχ φλοίχχου 42. 

88.116,246.332.41ς 

Στράτωνος 

Σινεσίου κ3:. 

514 

104.130.1.4.8.173 

Σινεσίου φιλοσύφῳ 300 
Σωωεσίου οολαςῖκο ἢ 345 

Σωφρονῖν παποιαξγευ 194.357 

Ἕ 

Τιξερίου ἴλλου 41.44 

Τίμφνος 133 

Τεαϊανοῦ βασιλέως 141 
Τρύφωνος “ὦ ἑρμοῦ .4 

Τρωΐλου 196}. 

Τυλλίου 179. Τυλλίου γεμίνου 30.331. 

374 
Τυμιεέω 1ΟΙ.ΣΣ9.267.337 

Φῷ 

Φαΐέννου 5 :6:.167 
Φακέλλου Σό; 

Φαλαϊκου ΤΣ 
Φανίᾳ δι. 
Φιλιάδου μειδρέως 17 

Φιλίππου 1. 9.13.5. 16.29.31.32.33.4ἵς 

43.44.47. .2.61.7}.74.8:. 84. 91.977... 

ΙΟΙ.ΙΟδ.137.174.196.199. 2... 548, 
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ΙΝΕῈΧ ἘΘΑΥΜΟῸΒΕ ΟΥΙΒ 9 ΞΟ 
Ῥία {πη συ ζοπτ ἘΠ τ δος νοΪ ΠγΠ 6 

ορΙρ απ ΠΊαΐα, 

Α 

ἘΠ’ Αγαϑοις αὔδρας το " ἀείηαρ:. 
εἰς ἀγαϑῶν αὐδραΐν εἰκόνας ι91ην. 

Ζ ἀείηαρε. 
εἰς ἀγαάϑωνα 26 

εἰς αγαλμῖν αὐαϑήματα 41τ1.4τ:, εἰς ἀ- 
γαλματουργοῖς Σ 201.30Σ 

εἰς ἀγωμέμνονα τς. τὸ ὅδ) ἀγαμέμνονος 

κει υϑύου ἐν μιυκήνα!ς ὅπίγραμμα 497 
σίνας αὖ ἀγαμέμψων εἴποι κχόχοις ὁπλι- 
ϑέντος ἀχιλλίως γ΄. ἅζνας αἵ αχλλειὶ 

εἴποι λδχρις ἀγαιιίμνονος χρωϑέντος 9. 

εἰς τὸ ϑερμα ταὶ α γα μεμνόνειαι ἐν σμεύρνη 

316 
πὸ δὲ ἀγαπήνορος τάφῳ ὄχιγραμμα το 
εἰς ἀἴλαῦν 30Σ 

Τὶς ἀγούτεις θεοῖς αἰάϑημα ἃ 
εἰς ἀγῶνας τ.1. εἰς αἰγφνιςοις 1.2.126.127. 

118.195.196. εἰς εἰκῦγας ἀγωνιῶν 
29ς.196. 

4 εἰς Αδελφοις τθ6. εἰς χρεῖς ἀδελφοις 

450,67 ἀεῆκερς. 
εἰς αἰ δώατον 1:8 

᾿ ιν ͵ ᾿ “΄ ᾿ 

ὅ εἰς τίιυ ἐν Α ϑίωυαις ἀϑίωαν 3:.. εἰς ὃ 
ὧν αἱ ϑίκιαις ἔνοπλον αἱ ϑέευαὖ 311. εἰς ὅ' 
ρας, Φο τασδι Ξ ΠΝ 
ἐν ἰλίῳ ναῦν αἰϑέύωωας 40. εἰς ἄγαλμα 
57, -«ε ,ὔ ΔΟῪΣ ͵ ᾿ 

αὶ Ξέευαζ,φ αἰςου, κα ἐρεχθέως 3:2. τὸ 
ι ͵ -" ὡς ει ᾽ 

ὅλη τῷ χαλκίωτεϑρίσσπῳ τῇ ἀϑίωᾳ ὑπ 
27 η ᾽ ͵ υδιας 
ἀϑίυ ων ἀὐατεθεντι 5 πιγραμμκα ζο8. 

; οὐδὸ -- ἄντ} ᾿ 
τὸ ὅ)π: τῷ αϑίωαξ ἀρῶ, ὃ κα διμος αὐτῇ 

ἱδρύσατο 5737. εἰς πίω ἀἰϑίωαίων νὲ- 

μέσον 334 
᾽ Δ τ ᾽ 

εἰς μίλων ἃ τὸν ἀβλη τίμα 519. εἰς ϑεαγί- 

γέω τὸν ϑοΐσιον αθλητίω -:ο. εἰς αὐα- 
ϑήματα ὅπ αἰ θλν δὰ" 412 

" ἤ 

4 ἐ- Αἴαντα 159. εἰς αὐ ντὰ ἢ μάγον 391. 

εἰς δ' ἄίαντος γον 6. εἰς αἴαντα τὸν λο- 
Ὁ 5... (Ὁ 

κρὸν 390. δὶ αἴαντες τῇ οἴλέως κειμϑἕα 
ν᾿ ΄ ΄“- ͵ Γ) Ν " 

ἐν μωοκόνῳ τ Ἡγήσῳ 499, τὸ δι αἰαψ- 
τις τὸ τελαμφνίᾳ τάφῳ ὅχιγραμμα 498 

ἥλιος ἐν αἱ χυκέραιπι 495 

τὸ δὶ αἰήτο ἐν κολχίδι αφῳ δπγραμμαςοι 

εἰς αἰνείαν καὶ εἰς ἡφοαικλίω καὶ αὐγῴω 388. 

εἰς αὐ οἷν ζω ῥητορᾳ καὶ εἰς δῤισοτελίωυ 383. 

εἰς αγοίλον 273. 

εἰς τίω αἰστοπου εἰῦνα 381 

τὸ θη τῇ βάση τῆς αἰτωλοι τῇ ἐνδὺμίωνος 
εἰκόνος ῥλήχαμμα το 7 

{π ὙΦ τῷ ἔρωτι Ὡὡεὸς Ακα δημίᾳ ἱδρυϑέγη 

δχαμμα 
07 

ἐς ἀκρίδα 26. 
εἰς ἄκρωνα ἰαΐδον ς39 
4 εἰς ̓ Αλέκϊορα τ66 
εἰς τὸν ἄφον! ἰωαΐνου παππα ἀλεξωνδρείας 

194. εἰς φάρον ἀλεξαν δρείας 370 
εἰς οἰλέξων ὅρον τὸν μακεδόνα :39. εἰς τή- 

λίω οἰλεξ αὐδρου τῷ μακεδόγος 314. 
εἰς αἰλεξῖνον 519 
εἰς ἁλιέας το6.197. εἰς αὐαϑήματα ἀπὸ 

αἰλιέων 41:57 ἀσίτερς 
εἰς ἀλκμιαΐωνα 397 
πὸ όχι ᾧ εἰλκμμύνης θθγάμῳ ὅχίγραμμια χοβ 
εἰς ἀλφειὸν νὰ αἱρέουσειν 273 
{4 εἰς Αμιπελον 2, 

εἰς ἀμφιάξαον 39. 
δα) μφιμάγχου καὶ διωρα 500 
εἰς μφίσρυ ὕωνα 396 

εἰς ἀμιομοόνίω “ὦ δαράν ϑυγατέρα 38ὃς 
{εἰς Ανα δινδρα δὰ 27 
εἰς αὐα ϑυίματα 3.4. αὐαμιαϑητικεὶ Κηπγραμε 

ματα, ἢ αὐα ϑύμα σιν δ ιγραφέντα 411,67" 

ἀεριαρτ. το. ἀείγαρς 
εἰς αὐακρέογτα 275,7 ἀείαρς. 367.368 

εἰς αὐἰαξαγόραν 418..38 

εἰς αὐάξαρχον 13: 
εἰς αὐαϊξ ἐδῥίω 385 

᾿ ᾿ ,ὕ "»" , Α ,ὕ 
εἰς ἀγα ςοίσιον, ϑώμια, παι φϑικίου,κ, λολοϑέτα 

ὦ δρύμευ 408. εἰς εἰκόνα ἀὐαςειαΐφ 
, ᾿ ᾽ ͵ 

βασιλέως ὦ τῷ νφαπω τς 

εἰς αἰαῖ δρσιν 291,4 
ἐς αἴϑρας αἰγαϑοιᾷ τοῖ,σσ' ἀοίηαρς. εἰς 

εἰκόνας εἰγαϑῶν αἰδρων τοι, ὑ, σσ' ἀεισι- 
Φρτ- εἰς αὐὔδρως ὄκ δ ισήμεοοις τοῦ, 

τ ἀεἴαρς 
εἰς αἰδρείαν γ.6,67' ἀούμαρς. εἰς αὐδρείως 

τσ ἀούπαρς. 97, ἀ τοτςςσ 4 
εἰς αὐ δρομαιχέω 21.389 

ἐς αὐσδρομιίϑαν 319 

εἰς αὐϑρώπινον βίον τό, σσ' ἀείπωρς 

εἰς ἀὐοήποις 129 
εἰς αὐταῦον 309 
εἰς αὐταπὸ ἥὰσιν Ἰοῖῖ 



αὐτίγγαφα εἰς υὐσομνηρικον, παύλου σ!λεν- 

"παράου 464 
πὶ δὴ αἰτιλόχου τίφῳ ἤχαμμα 498 
εἰς ὃ ὧν αὐποχείᾳ εἰκόνα πβολεμαίου 3751 

εἰς τὸν ᾧ αὐποχείᾳ κῆπον «Ῥραϑαλαῆ,ο, 

ὦ ᾧ ὠὰ λεῖον 348 

εἰς ΜΈΓΑ 731 
αὐπιτρέφοντα 416 

τὸ ὅπ: αὐτίφου ἢ φ δία που τάφῳ Ἄρος, 

μα τοι 
«εἰ; Ασταὶ δέυτον ὅθι δὲξαἴνδμον 119 
εἰς ἀπειλίω ΠΠ 

εἰς ξ ἀπόλυ εἰκόνα 301 
εἰς τω Ντολλοδώρου διβλιοϑήκην 434 

εἰς ὑπύλλωνα «8.38 5.391.393. εἰς ἀγαλ- 

μα ἀπύλλωνος 5311. πἥνας αἱ ἀπτλων 
ὄποι λόγρες αἰξὶ μύρου 91 

δαποφ ϑέγματα δι ἐπ!ὰ συφών 118 

εἰς ἀπυλύϊον τὶν μάγον 394 

τὸ 5.) οϑενέλου καὶ ὕ ρυκίλυ κειμᾶμων ἐν Αργᾷ. 
ὄχίκαμμα ΣΟΙ 

εἰς Ὁ τῷ Αρχρις πύλίω 371 

εἰς ἄγαλμα ὅεος καὶ ἀφροδέτης 31:1. εἰς ςἡ- 

λίω δ τος κικοσχανμϑμίω ἐν δ, ἄκη 3:1. 

εἰς δρεϑουσαν ᾧ αλᾳ εἰὸν 373 
εἰς δῤ ετίοὐ. 1 
εἰς ϑῤιαδεῖμω κιϑαφιοχί δα, 454.. εἰς αγαλ 

μα δῤιάδγης 319 
εἰς εἰκόνα δῤίονος τὸ κιβαρωσοῦ 348 

ἐς ἄγαλμα δβιςείδου τὸ ῥήτερος 376 
εἰς δριτοκρα τί 437 
εἰς δῤ ιτοτέλίω 530.ς33.. εἰς δριτοτελίω 

εἰς αἰσιχίνην ῥήπι ρα, 383. εἰς εἰκόνα δῤὶ 

φυτελοῖς 380 

εἰς δριςοφαίην᾽ 93 

εἰς δρίςωνα 131 
πὸ ὅλι αταλαΐτης ὧν δβκαδίᾳ δπιχαμμα 

01 
εἰς δρικα δίωγα πολυπότίω 10 
εἰς δρκισίλαῦν ς3Ὁ 
εἰς δβπαγας 1Σ9.130 
εἰς Ἔρτεμεν 341.394.. εἰς δρτέμεδος ἀγαλ 
μα 3:: 
εἰς ἀρχαίοις τινας τς 6, (7 ἀειιαρς 
εἰς εἰκόνας ἀρχώων 307)07 ἀείηερς 

εἰς ἀρχίλο 93.271 
εἰς ἄρχοντα αὐαΐξιον “ὦ Ὁ, αὐτης πιρραγωγῆς 

ας, εἰς ἄρχοντα δποπεσύντα 112... εἰς 
εἰκόνα ἄρχοντος ὦ σμύρνη 177ν4.. εἰς 
ἀργοντηκὸν πίλεκιν. 378 

«εἰς Ασεξ ὡς ι: 

εἰς ἀσελγεῖς 13.131 
τὸ δὴ: ἀσκαλάφε αὶ (δγιδρῳ τα φῳ δλήγραμιο 

ἐπα "μΒ»μ" " 9 
εἰς ἀσπίδα, ἔγου Ὑ χειτοῦ Ἔλύταν 52 
εἰςἐςα κί δίευ 283 
ἔς τινα καλέ ϑμον ἀέρα 110 
εἰς ἀϑκολ όγεις 11. σ ἀοίγαρς. εἰς δρ- 

γινόν τι αἰφρονομακον 53Σ 
εἰς εἰςυ δὰ μαντα ὅ:4 
εἰς ἀσώτοις 13 
4 εἰς Αταλαΐ τί καὶ ἱαυπορδιίωυ ττ9. τὸ ὅδε 

αἰταλαίτος ἐν Ἔρα δήᾳ τάφῳ δλίγχαμμα 
{01 

εἰς ἄβαλον 5:7 
«εἰς αὐγέω, ὶ εἰς ἡ ξοικλίω εἰς αἰνειὸν 588 

εἰς αὐληταὶ “3.τάνι2ο. 433 
εἰς αὐτάρκειαν ὙΠ σ΄ ἀομαρς 
τὸ ὅλ) αὐτομιέδοντος ἐν ζοίᾳ ζίφῳ δλίκαμι- 
μα τϑι 

«εἰς ἀφροδὲὶ τίω 3.286. εἰς Ἔ αἰφρο δι σίωυ ἐν 
ζεφύρίῳ πμφιεδῥίω ζἴο. εἰς ἀφρο- 
δίτίω αἱ δγγομδίίω δ πὸ ϑαλαΐίοσης 316. 

εἰς ἃ αφροδετίω ὠὡπλισρμδῥίω 314. 
δὼ , ἀσπίρτῃ ἵνοπλον ἀφροδπίω ἌΧ 

ἐράγαλμα αἰφροδίτης καὶ ἄρεος 312. 

εἰςαγαλμα ἀφροδίτης “ὦ ἐν κνίϑῳ 3,3. 

ὐμαρυρρνίλῃ τίω) ἀφροδὶ τίωυ ὁ ἔρω- 

εἰς 

379 

4«π ΜῊΝ πρὶ δ ἐχαιων αἰα ϑύήματι δπίγχαμ 

ν μΩ Η τος 
εἰς χδριςοις 39.40 

εἰς ἀχιλλέα 137. 393. εἰς ἀχρλέα κα πα ΐο 
Χκλον 127. πνας αὐ ἀχολειὰ εἴπει λόλρις 

ἰδὼν ἐν δου ἐδυοσέα 87. 

λεις ἐἰποι λόγοις αἰγαμιίμλονος Ῥωθέντες 9. 
δὶ αἰχυλέως κειμῆβωυ ᾧ Φοῤν»πμφομδμε ὃ 

καὶ ὦ λδύκυ τῇ γήσῳ 497. τίνας αὐ ὁπλι 

«ϑέντες α χιλλίως ἔλενος ἔἴποι λόχοις ἘΝ 

τίνας αἱ ὁπλι ϑέγτος ἀλιλλέως αἰγαμέμιων 

πνας αν ἢ ἕκϊωρ εἴποι λέ- 

πνας αὖ ἀχιλ 

ἔπει λόγρις ι 

λοις δὸς πο ἕοκλον μὴ δέμων ϑέντα φέρειν 

δόρυ τῷ αἰχιλλ ἕως 8 

«εἰς τίω ἃ ψι δα ἐν ἢ βαανλικῇ » ἐν βυζαντίιῳ 

370. 

ὧψῖδα ἢ εἰς Ἔ βασιλικὸν 

εἰς δὶ β σιν τῇ ὡρολογιν “ῷ εἰς τίω 

οὲ 

Β΄. 

ΤΡ δερ ει «δορὶ Βαχχευομδίων τό. 
417. εἰς βαϊχχέω ὧν βυζαιπίῳ :96, 

}. εἴςτινα βάκχέω «33. εἰς εἰκόνας ’αχ 
χοῦν 196.197. εἰς βάάκ χον τ8 



οἷς βόγανεῖον ὁ ὧν βυζαυτίῳ »ἔχον. ἀφροδίτέω 
λουομδμίωυ 353. εἰς ἕτερον δίδω ιων, ἐν ᾧ 

λούονται γιυάϊκες καὶ αἴδρες 353. εἰς 
ἕτερον ἰδακείωδυον τῷ δημοσίῳ ὧν βυζαν 

σπίῳ τς4. εἰς ἕτερον ἐν λυκίῳ 354. εἰς 

πῃ ὀγομαζόμϑμον ἔρωτα 354. εἰς ἕτα- 
ρον ἔχον πίνδαρον 354. εἰς ἕτερον 315. 

εἰς βθγανέϊον ψυχοῦν 134.352 

εἰς βασιλέων εἰκόνας 297.298.:99.300, εἰς. 

τὰ ϑερμὰ τὸ βασιλικα 355}. εἰς Ἔβα- 
ι ε ͵ Ω ͵ 

σιληοῆν ΠᾺΡ παι δευτηράων ὧν βυζαντίῳ 
360 

4 εἰς πορφύρκον, μέροις Βενέτων 408 

εἰς τίαἱ βὲρειίκυς εἰκόνα 298,0 
Ὁ εἰς Βῆμα τῷ σοφιςοιῖ κρατεροῦ 360 
δ τὴ βηρυτοῦ κατακαυσῃ ὄχιγραμμα 

ΙοΣ 
εἰς Βίαντα 291,4 

εἰς τίω βίξλον ἐρειξασίου 59. ϑεοκρίτου 

εἰς τίω ἑαυτβ βίβλον ὄχιγραμμα τι 

εἰς πίω ἀτολλοσώρου δι λιοϑήκην 534 
εἰς διργίλλιον 397 

4 τ ὅ.] τῇ Βοασόρου ζόξιν ἐχούσῃ χαφῇ 
ὄχιγραιμα 508 

εἰς Βοί τίω μωρωνος 30ὲ 

{εἰς Βεα χεῖς 133 
εἰς βρέφη τ2. 120. ξετ.::. δὶ δυαὶ βρέ- 

φεσιν ἅμα τεχβεῖσι, ὸ ὥϑιυ; ἐποϑανῇσιν 

δχρρα μα 4 

« εἰς οἴκεν ὑψηλὸν ἐν Βυζαντίῳ 358. εἰς 4' 
πύλίω τῷ ῥνγίου ἐν βυζανπίῳ 371. εἰς Ἐ 
βααλικὴν δὰ παι δευτηρίων ὧν βυζαντίῳ 

36ο. εἰς τίωὐ πυλίωυ ξυλοκρίκου ἐν βυ- 

ζανήίῳ 371. εἰς εἰκόνα ὀρχιορίσδος ἵσου- 

μϑρης δίᾳ χεύσου ἐν τῷ βυζαυτίω 36ε:. εἰς 

βάκχέω ἐν βυζωνπίῳ 1956. εἰς εἰκώγα 

κιϑαφαορίδος ἐν βυζαντίῳ 349. 

κθνα γαξρ᾽ ἡλσ ὑπαργου ὧν βυζαντίῳ 297» 
4. εἰς εἰκόνα λογγένα ὑπταῤχου ἐν βυ- 

ζαυπω 798,4. εἰς τίω ἀψίσδα, ὧν τῇ θα 
σιλικῇ ,ἐν θυζαν πῳ 370. εἰς βαλανεῖον 
ὦ βυζαντίῳ 353. εἰς ἕτερον ἐν βυζαν πίω 
ἔχον αἰφροδὲ τίωυ λουουδμίωω 353: εἰς ὅτε 

ρὴν αὐ δοικείρδμον τῷ δημοσίῳ ἐν βυζαντίῳ 

354. 

εἰς εἰ- 

« 4 , 

βύζωντος αξραξοητον ἄγαλμα, σοὺ καλλια 
δου «οατηχοί βυζάυτίου αὐ ατεϑὲν ζοϑι" 

δὴ Ὅἰς βύζου ἀγάλματν ἐν νάξω ὅχιγραμ 
μα 96 

{« ζ) ᾧ πω ῷ ἡλάτανοι ζλίγραμμια 507 

1 

ἘΠῚ Γαξριήγε ὕπταρχου εἰκόνα ἐν βυζορ- 

297,4 
ἘΕ ρ- 346 
εἰς γάμον 19.10 
{ εἰς Γερ’ μανικὸν ξ 

εἰς γέροντας 31.2::.2}3. «ρα γερόντων 
αὐαϑύματα τ 417.418 

εἰς γεφυρὸν Ὦ σαγγαρίου 374 

γωμιεσθακὸν ὄχιγκαμρια. 493 

εἰς γεωργοῖς 123. ὐϑοὶ γεωργῶν αὐαϑήμα, 
τὰ 418.419.4:0. 4:1 

4 εἰς Γΐεας τι 
«6. Γοινέως το 
{εἰς Τραίας 134.127136 
εἰς γραμματκοις 11.13.136.137.714. 533. 

εἰς εἰκόνα γραμματικοῦ 368. εἰς χραμε 
ματικὸν καξασφύρον 137 

τ Ῥὰὴ τῇ γραφῇ τὸ ζόῦξιν τῷ βοασύρου ἐ- 
χούσῃ ὄχίγραμμα ςοδ 

εἰς γραφίδα 23 ἥ 

γειφώδη ζηγρίμματα {31 ᾿ 

ΦᾺΣ 

{εἰς Ταναἴκοὶ τινῶ πολυπῦπν ς::. εἰς γυ- 
γαῖκα ἥτις ἐκαλεῖτο φίδις τ17. εἰς γυ- 
γαΐκας 13 67 ἀεηαρει (39. 82),σ' 
ἀείαρε. εἰς γιυαρκῶν εἰκόνας 300. Η 

301. ὁ γιιυαμκῶν αἰαϑήμαιτα 4:1, Ἵ 

ζ΄ ἀείπαρε. ξ 

ΟΣ τῇ μαρούη ἀν θαα τῇ ἐνόλιμ ᾿ 
“-ια ὅηπγγαμμα τοδ ΐ 

εἰς δα μόχαθν 281, εἰς εἰκόνα δὰ κοχα- ἣ 

δαδος ἐν σχεύρνῃ 299. ὦ ᾿ 
εἰς οἱμευμφόνίω τὰ δαγαου ϑυγατέφφι 38ὃς Ἷ 

εἰς σα ρητα 391 

εἰς δωφνίω ἶξίνη κοπβοιϑμίω τό 
εἰς δαίφνιν 217 

4 εἰς ΑἸλτς 139. εἰς κλέηηω δυλὸν, 4)- ι] 
ρόντα ξίφοι χευσοωῦ 90 Ν 

τὸ 5χἴ ἄνι δᾳνοιδμοις Ὑ᾿ ἱέρωνος αἰαϑήμαπ ἐ 
δχίγραμμα 106 ᾿ 

εἰς δέλτον 436 
εἰς δένδρα Ὡς. 26.27 48.138.139 
{ πγας αὐ Δυηϊδὰξειεια εἴποι λόχοις, τῇ πύρῥου 

πορϑήσαντος τίωὐ ὅοίαν 7 ᾿ 

τὸ ὅλ δηϊπύλου ταίφῳ ϑπαμμα τοι ἣ 
εἰς διηηΐφοξον 383 
εἰς δημήπειον 431 
εἰς δημιόκριτον ἐδρ,4.197,4.388 



εἰς δημόγικον ὕπαρχον 146 

εἰς δημιοεϑένίω 384 

«εἰς πίω διδοῖ εἰκόνα. 310 
ὅλος ὧν διδύκεοις 495 

εἰς γαὺν τῷ διὸς κπεϑέντα αὐδοὶ κεκροπιδῶν 
316. εἰς τὸ τὰ ὀλυμπίο διὸς ἄγαλμα 

301 
ἐς δηχαιοσειυΐου 18 

ἐἰς δίκην ἐδ. ἀείιαρς 
εἰς διοίω, τὸν ᾧ διουίω τὸν κύνα καλού 

“ϑμον 289.,.4.2190,.2.381.531 

εἰς δγομοη δες τοίφον 419..98 
εἰς δ) ὄνυσον 341. εἰς διονυσον γεϊλυμμέ- 

γὺγ ὧν ἀμιεϑύτῳ 350. εἰς ἄγαλμα δ). 

γύσου καὶ ἡξακλέοις 317. εἰς ἄγαλμα 

δ)ονύσου πλησίον αἱ ϑέωνεἷξ ἑςωὶς 317. εἰς 

ἕτερον ἄγαλμα τῇ ἀυτῷ ΠῚ 

εἰς δίωνα τὸν συρᾳ κούσιον 292,4 

τὸ δ] δγώρου καὶ αἰμφιμαΐγου τάφω ὄχιγχραμ- 

μα :00 

«εἰς Δολίοις 144 

εἰς δούλοις 144.13ς.236 

{εἰς τὸν Διραίκοντα πύϑιον 46 

εἰς δρομία τοτο 

{εἰς Δυσε δεῖς 129, ἄσίταρς 

εἰς διςωραγίαν 31.32 
εἰς δὺστυδς 143.144 
«εἰς δῶὥξᾳ 14.4.14 ς 

. 

τς τίω Εὔδομά δα ιςς 

ἘΣ ΠῚ ἘΓχάράδεον ζηκτήτου 117 

4τίνας αὐ Εἰδοϑύα εἴποι λόγοις ἰδοῦσα τίαὶ 

ἑλένίω ὦ φάρῳ ᾿ δι 

{εἰς κάξίω ἡ εἰς ὀδυοσία 389 

εἰς ἑκόρᾳ 1:8. δλὶ εκῖορος κειμῆμου ἐν 3 
ζα!ς τοῦ. ὕϑένας αὖ ἔκῆωρ εἴποι λόγνις 

ἀβωσκόμδνος ὑσο ἑλλίωων 8. ὅἥίνας 

αἱ ἕκτωρ ἄποι λόγοις ὡϑὸς πα προκλον 

μὴ δεωυνϑέντα δόρυ τῇ α χιλλέως φέρειν 8. 
τὸ παΐοκλου ὠρὸς ἕκίορα ὑπόκρισις 8 

«ἐς Ἑλένίω 389. πἥνας αὖ εἰδοϑέα εἰποι 
λόγοις ἰδοῦσαι τί) ἑλένίω ἐν φαῤῳ σ:. 
ὥζνας αὖ ἐλένν εἰποι λόγρις βιογομιαι χοιιύ-. 

Τῶν ἐϑρε» ἄου χαὶ πειδος 20. εἰς εἰκδ' 

γα ἑλέγυς 215ο. εἰς ἔλεγον 388. δίγας 
αὖ ἕλενος εἴποι λόχοις ὁπλιοϑέντος ἀχιλ- 

λέως ᾿, 
εἰς ἔλεον" 33 

τὸ Κι ἐλεφίωορος άφου ἔχ!γραμμα κειμδύν 

᾿ ,ὔ 
ὦ ἡ {{οο 

" ͵ 

εἰς ἐλται δὰ, 33 ᾿ ἢ ᾿ Ν ἣ ᾿ εἰς τυφλὸν αὐαξ αὐτα εἰς τὸ ἐν ἐλδυῶν! ἱερὸν 
" 

«εἰς Ἐκιπεδονκλ 291.4 
{εἰς Ἐντελλον 391 
ἼΡΘΟΝΙ 34.315 
πολι ὦ αὐδρίανπ ἐπαμινωνόου δγιχαμμα 

“03 
εἰς ἐπέξαςὁν τινὰ μαντιν τοβ 

. »“ι) » σι) ᾿ εἰς ὅλίκουρον 42 5.53:. εἰς δ] κουρον καὶ 
ϑεμειςοκλέα 197 

εἰς ὄγχίχτητον, ἰσόψηφον τβϑοιν. εἰς τὸ ὅχι- 

χτήτου ἐζχειφίδνον 117 

εἰς δ ίχδραίον 293,4 
«εἰς Ἐφᾷᾳ τοοϑένίω 291,4 
τὸ ὦ πυϑοὶ ὅγε! τινος ἔργου δ)υγεγραμμένον 

107 

εἰς ἄγαλμα ἐρεχθέως, ἐφαϊφου,ὺ αἰϑίωαξ 

322 
εἰς ἑρμαφρόδοπον 387. εἰς ἑρμαφρόδετον 

ὧν λουσρῷ ἰσοίμδμον 310 

εἰς ἑρμῶῦ 3..5,..591. εἰς ἄγαλμα ἑρμοῦ 

317.3χ8. εἰς ἔπαρον τῇ ἀυτε ὦ κητὼ 

ἐν 4. τὸ πὶ τῳ ἐρμκοῦ ἀγαίλμαπτιβα 
κεφάλου τῇ ἐν κεξα μειχῷ δχίγρα μα 

τοϑ. πὲ 52) δ φοιωῖν ἐρμδν πεία ἐ- 
σπγραΐμμκατα ΟΣ 

εἰς ἐρῶντας 145. τίνας αὖ ὁ ἔρως ἐρών εἴ- 
ποὶ λόχοις 36. εἰς ἔρωτα 3-,67 ἀε:- 
4ρ5.333.341.. εἰς ἔρωτα γυμνὸν 332. 
εἰς ἔρωτα ἐξεφανωμδμον 1.0. εἰς ἔρωτα 
κοι μι μᾶμον 332. εἰς ἔρωτα ὧν ἄλσῳ κος 
μϑμᾶμον 33:. εἰς ἔρωτα κα ϑεύδοντα 

ὦ πιπεροπώςῳ 23:2. εἰς ἔρωτα καϑεύ- 
δόντα, κὶ εἰς γαλμα σατύρου ὦ κρίωῃ ἐ- 

«τὸς 339. εἰςεέρωτα Σβοτειωντα ,35 

εἰς ἄγαλμα ἔρωτος 3:19. εἰςάγαλ- 
μα τῇ αὐτε δὲδὲ μου 319.330. εἰς 

ἀγάλματα ἐρώτων 333. ἥὅίνας αὐ πα σι- 

φαη ϑϑς ἔρωτα εἴποι λόχοις ἐρῶσα ξ' ὦ 
Ρ5.37. εἰς δ' Ὡρᾳξιτέλοις ἔρωτα 331. 
εἰς ἔρωτα γε[λυμμκένον ἐν καυκίω 351. 
τὸ ὅλι τῷ ἔρωτι δὸς ἀκα δημΐᾳ ἱδρυϑέγ- 
τ ὅχιχαμμα ς97. εἰς μωνσώφκον ἔ- 
ον τίωὐ αἰφροδύ τίω καὶ ἔρωτας 379. εἰς 
βαλανξϊον ἔρωτα ὀνομαζόμδϑμον 3.4. εἰς 

κἥ πον ἔρωτα “ροσαλορόυ ὄμδμον 347. 

εἰς πδοαΐςηον ἔρωΐζᾳ ὀγομαζομδμον 374. 

πὸ ἐρωπικῶν αἰαϑήματα 415.4:16 
ΡΡ. 1; 



4ἐἰς Ἐσοπῖρον } 335 

«εἰς Ἐπευκλέα νὰ πολιιμεἴκην 236 
“εἰς Εὐ νίαν 230 

τ ὅϊ μήλου ἄφῳ ̓ πγραμμα 
500 

ἐς ἄγαλμα, ἀνομίου τῷ κιϑαοιευό ἑςσῶτος 

ὧ δελφοῖς 348 
εἰς ἀνεμπίδζω 173.274.384.- τίνας αἶφι- 

λήμφον δὲ ἀνραπίδζω εἴποι λόγοις 
117 

εἰς εἰκόνα αὐαφεισίου βασιλέως ἐν τῷ ἀν ε1- 
ΖΦΖω 18ς 

Δ.) ψρυάλου καὶ «ϑινέλου κειψᾶβων ἐν ργά 
501 

σὸ ὅχὶ ἀὐρυπύλου κειμδμου ὁν ὀρ χουϑμῳῇ ὅη - 
“αμμα 499 

εἰς ἄσεξειαν 33.39 
εἰς ἄφοργιον 281 
εἰς ἀτυχίαν 39 

εἰς ἀρρίπεις 39.46 
εἰς ἀχίώ 40.41.426 
«εἰς πὸν Ἐφέσου καζακλυσμμὸν ΤΟΙ 
« εἰς Ἐχθροιᾷ 41 

Ζ 

Ε Ὶς οἶκον κείμᾶμον μέσον τῇ Ζόυξίσπου ἃ 
τ ἱππικοῦ 3:8. εἰς λυΐζον μικρὸν 

αὐρακείμϑμον τῷ τὸ ζϑυξίππου 

352 
εἰς πίω ἐν ζεφυρίῳ τιμφῳμδῥίω ἐἰφροδὶ τίω 

410 
4τὸ ὅχ: Ζήϑου ἐν ϑήξαις δχίγραμμα τοι 
εἰς ζίωωνα τὸν κιῆιέα ς13.527.531. εἰς 

ζίωωνα τὸν ἐλεαϊτίω :94,γ4. εἰς παὶ λυ 
τα ζίωωνος τῇ βασιλέως 86 

“ἥλιος ὁ ἐν Ζυγῷ 491 
«εἰς Ζῶα 45, (σ' ἀείπαρε. εἰς ζώων ἀ- 
γάλματα 3ο:, ἀείπαρς εἰς μων- 
σωραον ἔχον πὰ δωδεκᾳ, ζώδίᾳ , ἢ ἕπρα 

378 
εἰς ζωγράφοις 145.146.101.302 
εἰς ζωίω .ο 

Η. 

ΤςἩγχμόνας 146.147 
«εἰςΗεπωνα 315 

4εἰςΤις Ηλείοις 433 
ν᾿ τ , ἡ ἡλίου ἐν κριῳ ἢ ἐν ταύρῳ ἢ ἐν ἄλλῳ ζωδήῳ 

ὄντος πὶ τϑοσημνει ὃ  λινόρδυος πῖπτε 
σησμὸς ,“ος.496. εἰς ἄγαλμα τρὴ ἡλίῳ 
«ῇραὰ ἋΡ ῥοδίων 411 

«εἰς Ἡμίξηρον αἰ τή στωτα εἰδριωνὸν τὸν βά σι 
λέα ὡφίω ς 

{τνας αὐ Ηφφι εἴποι λόχοις ὑπο ϑεω ϑέντος 
ἡξακλέοις τι. εἰς ἀγάλματα ἥρας 
333 

εἶν ΔΝ “αν 

εἰς Ἡράκλειαν Τ' ποντου 369 

εἰς ἡφακλείδζω 293,2 

εἰς ἡροίκλειτον 119.2944.39ς 
ν ᾽ε " »ε - ᾿ 3, 

εἰξ ἡρακλίω τ. εἰςἡρακλί,, καὶ εἰς αὔ-. 
γίω, καὶ εἰς αἰνείαν 388. εἰςζοιῤ δώ-. 

δέκα ἄθλοις τὰ ἡξαικλέοις 308. εἰς εἰ- 
γαλμα ἡεακλέοις καὶ Ὶ διονύσου 327. 
εἰς «ἄγαλμα ἡρακλέοις γηπίσ ὄντος ἔπι, Κοὶ 

τοῦς χερσὶ 1 θλίξονῶς δράκοντας δύο 397. 
τίνας αὐ ἢ ἀποθεωθέγτος ἡξακλέοις ἥρᾳ εἴ- 

ποιλόγρις 1 
εἰς ἤδανγαν 93.:179.387 

εἰς ἡρόδοτον 396.509 

εἰς ἡροφίλίων πίω αἰξυλλαν 109. 
εἰς ἡρῶ καὶ λέανδιρον 217 
εἰς ὕρωας 236,0 ἀείπωρ:. εἰς εἰκόγας 

καὶ τα φοιςήρώων 307,7 ἀειαρε. 
497,6 ἀειαρς. εἰς ἡρωϊΐδας 31ς, 
σ ἀείιαρς Ἢ 

«εἰς Ἡσίοδον 27.271. εἰς εἰκόνα ἡσιόδου , Ἶ 

368. εἰς ἡσιοδον, κὸ εἰς πολύειδὸον μαΐπιν, ᾿ 
Ἷ εἰς σιμφυνϊ δέω 384 

«εἰς ἄγαλμα Ηφαΐτου͵ ἀϑέωαξ, ἐρεχθέως 
3122 

{ἐς Ἡχὼ το.51. 
320.321 

εἰς ἄγαλμα ἠχοιξ, 

ΩΣ Θ. 

ὅη τῴ αἰλκμέωης Θαλώμω ὅ3η- ᾿.: 
Ο “σχ" 

4“ ταμμα τοῦ 

εἰςϑαλασσαν τι. εἰς εἰκόγα ϑαιλείασης: 
311.322 

εἰς Ἰαλίμῦ 291,4 
τὸ δὶ ϑαλπίου καὶ πολυξέγου Κχίγζαμμα 
01 

εἰς ϑχίγατον 41:7 ἀέπαρς Ἵ 

τὸ ὅτι τιν! ἡτεσίων αὐαϑήματι ἔπιγραμμα 

“0 ς 
{εἰς Θεα ἡδίω τὴν γώσιον ἰθλῃτίω 

520 

εἰς ϑεμέ στον τὸν φιλόσοφον τϑϑ 



᾿ ) " 

εἰς ϑερωςοκλεά καὶ 

ἤχίκουρον 197 

εἰς τἠλίω ϑεοδοαίου βασιλέως :98.ἢ 
εἰς εἰκόνα ϑεοδὸσίου δῤ'χοντος ὃν σχαύρνῃ 

τρδος ͵ “»ν ὅγ ϑεοδότῳ ἐπ᾿ ἔχθρα τετελώτυκότι τὴς ἰ- 

εἰς ϑεμιςοκλέα 198. 

δίας γωμετὴς 193 
εἰςϑεύδωρον 181.582. εἰς εἰκόνα ϑεοδώ- 

ρου ὀργονῶς χ99,4 
εἰς εἰκόνα ϑεοδωρλάαδος 300 

ϑεοκρίτου εἰς πίω ἑαυτο ΔΙ᾽ λον τι8 
δι τῇ εἰκῶνι ϑεοπομίπου τοῦ 
εἰς ϑεοιξ φ 7 ἄἀεβιςερε. εἰς ἀγάλματα 

ϑεῶν καὶ ϑεαιγών 312,7 ἀοίηρε 

εἰς ϑεόφρατον 291,4 

εἰς Ὁ λερμαὶ βασιλικὰ 555. εἰς τὰ ἐν πὺ 
ϑίοις λερμὰ 488. 67 ἀεϑηςερε. εἰς τὰ 
ϑερμαὶ τὰ αἰγαιμεμνόγφα ἐν σμύρνῃ 316 
εἰς Τιβὸ [Ἰ ϑερμκοπύλαις ϑανόντας 200. 

εἰς τινας Δ ιν ϑερμιοπύλαι ς πεσύντων 

509 
εἰς Τις αὐαιρεϑέντας ϑεασιεῖς χοῦ οἷ σῶν 

127 

εἰς τίω αἰαΐολικὴν πύλξω ϑεοσαιλονίκης 299. 

4..9.. 

τίνας αὐ λόχοις ϑέτις εἴποι τηλέφου σκελιοϑέν 
«εύ σ᾽ ἀμπέλου 8 

«Ὠπεκῦρος ἐν Θηΐξαις κειμᾶμου 502. 

ὄχι ζήϑου ἐν ϑήζαις κειυῦμου ζΟΙ 
εἰς ϑυράμαχον 283 

δὐτὸ ϑηρών αὐα ϑήματα 416,05 4. 
εἰς αὐδριαύτα ϑησίως ὼὸ ζ ρα ϑωνίου αύρν 

311 

4«πὴὔγὶ Θοανῦς ὅπίχαμμα 495 
εἰς ϑουκυδι δύω 66.396 
4εἰς Θεασύμαχον τὸν Οφιςὴν 09 

«εἰς Θυρατέρας 147. 186, ἄεύηκερς 
ὄδὲ τῇ ἰδίᾳ ϑυγατοὶ, παύλου σιλενπαρίου 

ἤχγαμμα 259 
εἰς ϑυμοίτέω 392 
εἰς ϑύφαε 361 

ἿΣ ὅγε ἜΡΩΣ καὶ ἀσκαλάφον ἤ.:- 
γξαμμα 499 

εἰς τὴν ἰαμιξ λίχου ἰα προζἶ εἰκόνα 346 
ἐς ἰαΐξοις ς9.6ο. .147, σ᾽ ἀείηιερς 40: 

εἰς ἰασρών εἰκόνας 3.4.5.346. ἰς εἰς 
κόγα Ὡρφξαγόρου ἰαξο 7 3.6. εἰς 
κόγα ἰαμιΟ λίχου ἰαϑοῦ 

{εἰς Ιξυχὸν 278.279 

495.) 16 μδμέως καὶ ψυηφσκόνου κειμδμων ἕν κρω 
«σῷ 4959 

«εἰς εἴσοδον τὴς Ἱερείας 298 
εἰς τίω ἱέρωγος γαῦν Τ19 
{εἰς Ικαροῦ χαλκοζ ἐν Ἀουτρ ᾧ ἰσουμδμον 

311 

«εἰς Ιλια δὰ καὶ ἐδύοσειαν 91 
εἰς τὸν ὧν ἰλίῳ γαῦν αἰϑέωαξ 40 
«εἰς τξῶτας 240.241 
φεἰς Τουλιαν ὃν 408. εἰς ἰουλιαν ὃν ἡνίο. 

ον ῥοισίων 409 
εἰς ἰού λιον χαίσαρα 286 

εἰς ςἠλίω ἰουςινιανο 3.0. εἰς εἰκόνα ἰου- 
«νιανο βασιλέως :99,ῦᾧ. εἰς τἡ- 
λίω ἰουςινιαγ οι βασιλέως πίω ἐν τῷ ἑω- 

ποδρόμῳ 197.Ὁ. καὶ εἰς τίωδ ἐν τῷ λι- 

εδμι δι ἀον, 
τεἰς σώσανδρον Ιππίαϑον 346 
εἰς οἶκον κείμϑμον μέσον τῇ ἱππικοί χαὶ τῇ ζάυ- 

ξίππου 3.8 

εἰς τὸν ἐν ἱασποδρόμῳ τεσραίπλδυρον κίονα 
349. εἰς τηλίω ἰουςίνιανοί βαα λέως 
ὦ τῷ ἱπποδρόμῳ 197 

εἰς χείρωνα τὸν ἱπποκέντσιυ ρον 313 

εἰς ἱπποκραΐτέω 9. εἰς εἰκόνα ἱαποα 

κραΐτιρ, - 
εἰς ἱππολυΐον δφιλεγσφᾶμον τῇ ξοφῷ ὦ δὲ 

δρας 31Σ 
εἰς Ἱππορμδῥίω καὶ α᾽'τα λα τίω 319 

εἰς ἵτ πον 306. εἰς ἵπποις {τ 

εἰς ἱππωνακΊα 272 
«εἰς ̓ σοκράτίι τὸν ῥήτορα 392 
ἰσοψηφα 418.419 

«ἐς τφνήσειαν 31ς 
«εἰς [χβύας 60,7. ἀεμησερε. 1. εἰς 

φιάλίω ἢ ἔχουσαν κινουρδμοις ἰχθύας 

379 
ἥλιος ὧν ἰχϑύαιν 496 

«εἰς τὸν ἄφον Τωαΐγω παΐππα ἀλεξόνρείας 
194 

ἢ 

Τς Καΐκελον οἰκίας 3γ8ὃ 

Ῥ ῥαπιζ)τίιυ καϊκον δία συρτκὸν 18 

δε καιρὸν 346.347. εἰς τὸ τῷ χαιροῦ' 

ἀγαλμα 346 
εἰς καλλίμαχον 278 

εἰςείκονα καλλινίκου κουφικουλλαρίε 
29ι 

ῬΡΟΙ. 



εἰς κοιλλιόπην 463. 454. εἰς ἄγαλμα καλ 
λιόπης 334. εἰς εἰκόνα τὴς αὐτῆς ἐδ ]ά, 

εἰς καίλλος 61.653 

εἰς τὸν κα λυδώγιον κείῶρον 306 
εἰς κάλχαντα 387 

εἰς κα μαφάναν ὧν σικελίᾳ παροιμιῶ δὲς 364 
εἰς καγδαύλην 216 
εἰς τὸν καπανέως αὐδριαύτα 311 
ἐς καώαρον τὴν καλυδῶώνγιον 306 

καρκῖγοι είχοι᾽ Ἐμμεΐοι 419. 

ἥλιος ἐν κα ρκίνω 495 
εἰς καρνεαΐ δίων 430 
εἰς κα σαδραν 390 

εἰς καϊᾳκλυσχιὸν ἐφέσου ΙΟΙ 

«εἰς ναὸν τῷ διὸς ὐδοὶ Κεκροπισὶῶν κϑιοϑέν-. 

τὰ 356 
εἰς κερασῳ ύροῦ γραμματικὸν 137 

«εἰς Κήποις 347.348. εἰς κῆπον “ν ἔλιον 

347. εἰς κῆπον «ὐδαϑαλαήιον ὁ ὦ ᾧ ἰὼ 

ε ἃ λουΐϑν, ἐν αὐποχείᾳ 348. εἰς κῆπον ἐ- 

᾿ ρώτα “προσοιχορδυόμϑμον 347. δἰπὸ κη- 

πωρών αὐαϑήμωατα 429.430 

{εἰς τὸν ἐν Κιξύρᾳ οἶκον 3:8 

εἰς κιϑαρωδοιᾷ 171.1ς52.2.411242.348.3.49. 

ὑπὸ κιϑαρωδῶν αὐαϑήμαίᾷ 436.437- 
᾿ 5᾽. Ὁ ἐ , 7. 

εἰς εἰκόνα κιϑεκοιοριόος ὧν βυζανπὼ 349 
“νυν Ἷ ’ ν᾿ ͵ 

ὅπη ὀρφέως κειψδμου. ον κικογ!ᾳ 50 Σ 

εἰς κινάραν 436 
» ͵ ᾽ δ. ἢν , , 

εἰς κιογᾶς 349. εἰς τὸν ον “ποδροίκῳ τβα 

πλόυρον κίονα 349 

εἰς κίοσοιν 264 
«εἰς Κλεαν ϑέω 133.531 

εἰς κλεινιοώσδίων 386 

σὸ δ: τῷ μνήματος τῷ κλεοζου λὰ 38 

σὺ ὅχὶ τῷ ἀἰϑίωησιν αὐδριαύτι κλεοίτου ςο6 
σὸ δχὶ τῷ κλεοσϑένοις αὐαϑήμα π ζοό 
ἐἰςκλέπϊας τς 1.153. εἰς κλεπηίω δαλὸν, 

δύρόνᾳ ξίφος χουσοώς 90 

τὸ δχὶ τῇ κλέωγος ῳδοΐ ϑηξ αἱου εἰκόνι ὅ1- 

γχάαμμα 407 

εἰς κλιναόιον πόρνης ὑπὸ δάφνης Σ΄ 

εἰς κλύπον 392 

«ὅγι ἰδορδνέως κὶ μπραῦνα κειᾶμων ἐν Κιω- 

Ἄοσῷ 499 

{εἰς Κύλακας 63.64 

εἰς κολοσσὸν τὸν ἐν ῥόδω 302 
᾿ ᾿ " 

εἴς πνα κολυμξώσαν ἐν τῷ νείλῳ. δ0 μορφον 
οὐστῷ δν 

εἰς κουρέας 153.114 
εἰς Κραύος 36: 

εἰς κραύτορᾳ φῖγις1ο 
εἰς βῆμα κρατεροῦ τῷ (φιςοῦ 360 
εἰς κράτηΐζᾳ, :94.)4. εἰς κράτη αὶ πολέμϑο ν 
να ΠῚ 

ἘΣ ΡΟΣ 3971 

εἰς κρεουστι 388 

εἰς τίω! κρίατου εἰζάγα: 298,2 
εἰς κριτὰς 6ὅ4.ὅς 
ἥλιος ὧν κριφῇ μ" 
εἰς κρύφουλλον γελυμμιένίευ. 3ςο.. εἰς κρύ-- 

στκλλον ἐντὸς ὕδωρ ἔχουσον Ξ ν 370 
ζεἰς Κυξδυτας ΄φᾳ 
τὸ ὅλ! τῇ ἀσπίδὺ κυδίου τῷ ἐλδυϑερίω δὲ ἀἰ- 

γατεϑείσῃ δβίχαμμα. 504 

εἰς κωναΐγάρον 313 

εἰς κυννρίς 15.4.14. τὸ κυνηγῶν αἰα- 
ϑύμαα 430,7᾽ ἀεμιαρς. 

εἰς κύτριν 393 
τὰ δαὶ Τὶς κυψίλου. λαίνακι ᾿ὅλητεχνηϑεῖσιν 

ζγηγραμμαΐᾳ 439 ᾿ 

«εἰς Κωμῳσεις 1ς4 Ἷ 

εἰς κωνςοινῆνον 40.4.07' ἀείηαρς. εἰς χων ] 
σουντῖγον ἡνίοχον λδυκχοον 409 ἕ 

Ρ 

εἰς πίω πέρόρ κωνεαντιγουπύλεως οδόμιοιλιν 
224 

εἰς κφνωπεῶγα 377 ᾿ 

εἰς κφφοις ιζα. 

ΔΑ ᾿ 

Ις λαάγιευον 52) ' 
εἰς λα ἐρτίω 236 ᾿ 

εἰςλαΐσδα ττς.,1τ.. ἐπὶ τῷ λαΐδος τάφῳ. Ἷ 

538. 
εἰς λα μδργρις ΙφςΙς 6 

εἰσ λάχαιναν ς 

ὄχι τινι “δ λακεῖαμμον ων αὐα ϑήματι ςος 
εἰς λακύσζω 

5 ῃ 559 

εἰς λαμπωνά 395 
ὅχι πιρλα οδέκης αὐαϑήμαπ 506 

ὅχι λαομυέδοντος ζ0 5: 
«εἰς Λέανδρον καὶ ἡμῶ 217’ 

εἰς πὸν φογδύσειντα τῶν ὧν γεμίᾳ λέονσα 308... 

ἥλιος ἐν λέοντι 491 Ι 

ζχὶ λεοντέως ὸ πολυποίτου ζοΟ ῖ 

εἰς χεπ!οιὶ τς 6, 7' ἄτπαρε. ᾿ 
ὄχι  ἀχιλλέωε, κεμϑῤου ὁ ὦ φοίη,ἀμωρῦμε δὲ ἃ 

ὧν λδύχη τῇ. γήσῳ 497. 

εἰς χεωνίδζωω 28. 

«ἐς. Λίϑοις 349: (σ ἀδἴπαρε:. εἰς λον 
τὴν κιϑαραςὴν ἐν μιῦροις 3:1. εἰς λίθον 



οἰκοίτωνον ' 349 
ὡς τίω ὧν τῷ λιμδῥι τηλίω ἰουσίγιατοδ 397 
εἰς λίνον 270 

«εἰ; εἰκόνα Λογγίνου ὑσαξχου ἐγ θυζαντίῳ 

297 
εἰς λογχιαφίαν 

εἰς τὸ λουΐον μδοίας 355. εἰς λουΐξον ἐν 
φῳραινέτῳ 316. εἰς λουΐον ὧν σμεύρνη 

3.2. εἰξλουξον μικρὸν «ὐδακείμδυον ᾧ 
ἢ ζαξιππου 351. εἰς ἵπερον λουΐϑν κα 
κρὸν 355 

«εἰς τας Λυκαμξ δὰς 217 

εἰς βαλαν ον ὧν χυκίω 3.4 
ὅλ) τῷ λύκου τῷ φειδωλα αὐα ϑύίματι ζοό 
εἰς λυκοῦρλον 31ς 

εἰεοιὶ ὠνέα λυρακοις 91 

πὶ δ) τῷ αὐδοιαύτι λυσεινδρου τῇ οἰραςοκρίτιυ 

ὄχιχαμμα 504.507 
εἰς τὰ λυπὰ ζίωμωνος τῷ ξασλέως 86 

Μ 

Το Μαργείρων αἰαϑέματα 4318 
εἰς τὸν τῆ ς μαγναιρας πείκλινον 359 

εἰςμαϑύμαᾳ 66,05 ἀείπιαρς 
εἰς μχωνουδροις δ6 

ἰς μακροῖς 179 
εἰς ἀανπιν ζινοὶ ἐπέρα τον κα λουμϑμον. ςο8. 
εἰς πίωὶ μα ξιμίνου οἰκίαν 361 

εἰς τὸ ἐ μὡρίας λυΐον 352. εἰς εἰκόνα μα- 

ρας τὸς αἰϑαραισνι 349 

εἰς μδοῖνον 118 
πὸ δὲ πἢ κενοταφε μα χαίονος καὶ ποοΐὰ λειφίου 

ἤόγχαμμα 499, 
«εἰς πὸν ἐν Μεόροις κιϑαιδα φὴν λίθον 321 

ὅχι μέγητος κα υδμε ἐν δουλιχίῳ ξοο 

εἰς μέϑέω 68.69. εἰς μεϑύσοις τ6ο.14:., 
( ἀδίιαρ:. ὑπὸ μεϑύσων αἰαϑύμαΐᾳ 
438 

εἰς μδηαμποσδι 391 
ἐἰς μδηίαγρον 2881. σῖνας αὐ μελέα - 

γος εἴποι λόχοις, Θοῦρ εέλλοντες ϑυύεῶς τῷ 

δοὴνὶ μι κω δῴου 33 

εἰς ταί ἐν μέμφει πυραμίδας 349 
εἰς μέμψιν 7ο. ]ι 
εἰς ιδμανδρον 93.396 
πὸ ὅλί τινὶ δὰ μδι δαίων αἰαϑήματι δλίγραμι 

μα 505 
᾽ , ͵ ἌΝ ὰ] “ 

εἰς εδνέλαιν 389.497. πῆγας αἵ ἐλένη εἴ- 

ποὶ λόγοις μογομμα;χοιμτων μϑμελάου καὶ πα' 
οιδὸς 20 

6ς.6 6 

δὶ μδρεσγέως κειυῦθου ὦ αἱ ϑίωαις τοῦ 
εἰς μεσθιότη τα 69.7γ0 

«εἰς εἰκόνα Μηδείας ἐν ῥώμη 31: 

εἰς μίας τ, ἀοίηαρς 
εἰς μίιυύΖωρον τ27 
πὶ μνηρλόγου αὶ ἰ]εμδμέως κει ὅρων ἐν κνω- 

«τῷ 499 
εἰς μησευαν το. εἰς σὸν φϑείραιΐᾳ τω 

ἑαυτὸ μητζυαὶ ΙΖ 

εἰς μιλιαϑιον τσὶ 

ὄχ τινι ὠλπάσου αἷα ϑήματι τοϑ 

εἰς τὸν μίλαγα τὲν αἴλν πίω; 391.519 
ΕΈκστΟν 210 

εἰς τὸν μινώταιυ ρον 31: 

εἰς δ' μιστιύϑρωπον πμφνὰ 2182 19 

{εἰς μϑήμίω ͵ο 

«εἰς μοιχοις 144 
εἰς πὸ κου μέρκον ῖ 
εἰς μουστῶ ον Σ70 

εἰς δ μοι σῶν εἰκότα 334 

εἰς πίω μόψου ἱςΐαν 371 
{εἰς Μυκήϊίωυ 99 

εἰς πίων μιΐύρωγος βοώς 302: 

εἰς μιυςήξαον γι 

4εἰς τὸν Μῶμον 344 

Ν 

ἘΠ Ναοις 71:356.157.438. εἰςναὺν Τ 

δοὸς κπισϑέντα «ὐ)οοὶ κεκροπιδῶν ες6. 
εἰς τὸν ναὸν αἰϑέωαξ ἐν ἰλίῳ 40 

εἰς δ ἱέρωνος νας κτ9. εἰς ναυα γήστω τας 

δ44.{7. ἀούιαμε. αναϑύματα «ῇρᾳὶ 
γαυνγων 439 εἰφναυανμον 72, (7 4ε- 

ἥχερς 
εἰς ναυτιλίαν “74, (7 ἀείηαρε. Χ πὸ γα δὰ 

αἰαϑήμαΐᾳ 439 
«εἰς Νέοις καὶ νέας 218,0 ἀοίναρς 
εἰς νέμεσιν 344. εἰς Ἔ νέμεσιν ἀϑίωαιων- 

324. εἰς ςηλίω νεμέσεως 33ς 
εἰς πύῤῥον τὸν καὶ γεοτῇ ὀλέμωον γ8ὃς 
εἰς εἰκόνα γέρωνος ΠΥ" 

ἔλὶ νέςοροςκειϑμου ὦ πύλῳ 498 

ἀπο γέων αἰαϑύματα 439.440 

{εἰς Νῆας γϑ, (7 ἀεἴγιαρς 
εἰς γήσοις 81.8 
«εἰς Νίκανδρον 60 
εἰς ̓ ἰκηςαγάλμαξ, 317. εἰςἄγαχμα γί- 

χης ἀπήερον ἐν ῥωμ γῆς τὰ πβεροὶ κεραυνῷ 
κατπφλέχθη 3ς7 

ῬΓΟἾΗ, 



εἰενικόλαον πατοιαβχέω ἀλεξανδρείας τος 
εἰς γιόξίω :τ7. εἰς ἄγαλμα γισδής 315 
ὄχ νιρίως κει μόρου ἐν ὅοία 499 

εἰς γομικοῖξ 1δι 
εἰς νόνγον : 96 

εἰς ἄγαλμα Νυμφωΐν 344 

Ις Ξενοδοχεῖα 417 

ἸΣρ τ μρν, τα 429 
εἰς ξενοφῶντα 397.1:9. εἰς ξενοφῶνο: 

σχμυρναίου εἰώνα 363 
«εἰς τίω πύλίωυ Ξυλοκρίκου ἐν βυζαγπίῳ 371 

Ο 

ἐπ ηγονε αὶ 315. εἰς ὀδυασέα καὶ 

τὶς ἐκούξίω τῦθ ὑπ Σ δὲ τϑυαν τὰ 
εἴποι λόγρῖς ἔχιξας ἰγαίκης 88. τίνας 
ΝῊ ἢ τ. ΄ ας ὦ ψ » 

αἱ ἀχίλλεις εἴποι λογρίς , ἰδὼν ὦν ἀσδου ὁ- 

δυοσέα 87. δὶ. δυοσέως κειμϑμου ἐγ 
τυῤῥίωια 498. εἰς ὀδύοσειαν καὶ ἰλια 
σὰ ο᾽ 

4π ὄχι τῇ Οἰδώτου εἰκόνι δ)πγράμμα τοῦ 

εἰςοἴκοις 358,7 ἀδιαρτ. εἰς οἶκον ὅχί-- 
πεδὸν 3:8. εἰς οἷον ὑψηλὸν ὧν βυζαν- 
πίῳ 318. εἰς οἶκον ἐν κιδύρᾳ 53Ψ:8. 
εἰς οἶκον κείυϑρον μέσον τῷ ζδυξίππου ἃ τῷ 

ἱππικοῦ 3:8. εἰς οἶκον ἀφύλακτον τῶ 
ϑαεὶ 349 

«ἰεὰ τῷ ἐκ  οἰνομῶου οἰκίας ὑσσολάφ ϑέντος 

κίονος 527 

εἰς οἶνον 82.83.537. εἰς οἶγον ὑπὸ κρι ϑῆς 

83 

εἰς οἰνωγίω 391 

«εἰς Οκνηροις 161.165 

{εἰς Ομμηροῦ 90.91.268.169.394.397.509. 

εἰς εἰκόνα ὁ μωίρου 361» ἀεηιαρ:. 
΄ δ, αὐ " ͵“ ἀπὸ οὐ 
τίνας αὖ δἰπθλλων εἴποι λόχοις ρα ὀμνήρου 

οΙ 

{πὴ τῷ Οξύλου αὐδριαήτι ὅχιγραμμια 

Ὁ 7 
{εἰς Οπλα 26. 

εἰς ὀπππαν ὃν 369 

{εἰς τὸ Οργάνον 118. εἰς ὄργανον τι ἀ»Ῥόγο 

μικὸν 532 
εἰς ὀρειξασιον ἰαΐον345σ. εἰς τίω βίξ'λον 

ἐρειξ ἀσιου 9 
εἰς ὕργις 83,07 ἀείηαρε.: 6.» 7 ἀ:}.- 

{379 νιν ͵ ͵ 

εἰς ρφέα 269. ὄχι ὀρφεως κι: ὅρου 

͵ 

ὦν κικονία ζοΣ 
᾿ ᾽ .͵ Τ; ͵ 

εἰς ὀρχήσεις 13.14.16. εἰς ὀρ χηρο δας 

362.263. εἰς εἰκόνα ὀργηρρί δὸς ἱσουμϑῥης 
ἐν τῷ σωοϑενίῳ 361 

«εἰς Οὐρανιον 407 

π 

7 ς Παγδιαΐ 85.387. αὐδοὶ παιζόντων 
αὐαϑήματα “440 

εἰς παλαϊφαῦν 384 
εἰς τὰ παλάπα (ὁφιανών 36ο. εἰς οἶκον 

δχιλεχρυϑμον χωλκὴ ἐν τῇ παλάπίῳ 

3549 ᾿ ᾿ ᾿ 
εἰς ταῦα 343. εἰς ἄγαλμα πανὸς συραζον 

,»ν" δὲ ἐὺ «ἃ »χλε 
335. εἰς γαλμα πανὸς ἱστώρϑμον δ.) ὁλ 

κῷ ὑδαὺς ἀψοφηὴ ῥέονος 3:5. εἰς ἕ- 
τερον πανα, 336.337 

εἰς παϑοώυ 395» 
εἰς παρούρχρις 87 

εἰς χῦροι μυϑίαν 87.88 
ὅλιος ἐν παρ)ένῳ 491 
εἰς πάσαν 39οθ. τίνας αἦ ἑλένη εἴποι λό - 

, 

γρῖς μονομαχοιτων παραδὸς ἢ μϑυϑάου 
20 

εἰς παροεαςαὶ 1δά 

πνας αὐ πασιφάη εἴποι λό χρὶς πσϑὸς ἔρωτα 
ἐρῶσα τῷ ἴᾳύρου 37 

εἰς πασθὶ δὰ, 88 

εἰς πάτροκλον καὶ ἀχιλλέα 197.498. 
σίνας αὐ ἕκτωρ εἴποι λόχοις τρθς πάσρο- 
κλον μὴ δωωυηϑέντα δόρυ ξ' α γιλλέως φέραν 
8. “παΐοκλου ἀπόκρισις πρὸς ἕκτοδῷὶ 

{ 14, 
εἰς παῦλον σιν ΠΑΡΊΟΥ 464 
εἰς παχεῖς τό: 
«εἰς τίω Πεισιςράτου εἰκογα 298 
εἰς δῤγογτικὸν πέλεκυν 378 
εἰς εἰκόνα τινὸς ((φιςοί ἐν ὑργάμῳ δοϑεῖσαν 

ὄψι ὡρεσβείᾳ πολιτικῇ 297 

εἰς ὥρδηκα 264 
εἰς αἰδακλίῶ 387 
εἴς πνὰ ϑιαινόγτα ποὺ πλησμονῆς αὑρσικῷν 

μϑΐλων 17. εἰς Ὅις αϑαιρεϑέντας ἱασὺ 
αϑσωνϑεασιεὶς 417 

{εἰς Πηγας 88.89.363.36.4.534. εἰς πη - 
γίω ἐν τῷ ὀλύμπῳ ὄρει 363 

εἰς τη πηνέλεω κεικϑμου ἐν βοιωπία 499 
{εἰς πίνδαρον 172.396. εἰς εἰζονα; 

πινδαρου 367. εἰς βόιηανεῖον ἔχον 

πίνδαροῦ .314 

' 
Ἑ 

᾿ 

ζωὸν 

ΕΠ ΟΦ πῶ 



ΟΥ̓ 

εἰς πυδακὸν Δ9Ὶ,4.538 
«εἰς εἰκόνα αὐατε ϑεῖστιν ἐν Οῖς Ππιλακίδου 
σὺ ΔΑ τ νέου σκρίωϊου 299,4 

εἰς δι ἑπ]ὶ πλανήτας» καὶ τας ἐν ἡμῖν δεωά 
{εις καὶ παῖϑὴ 494 

εἰς πλάτωνα 118.191.:88,4.:89.,.4.386. 
εἰς εἰκόνα πλάτωνος 180. τὸ δχὶ 
τῷ τὸ πλάτωνος βωμῶ δπιχραμμα 07. 
εἰς τὸν φαίδωνα δ[α' λοχον πλάτωνος, νοϑευδ 
εἶμον χοῦ παναὶ τίου ὅς 

εἰς πλοῖα τός.166 
εἰς εἰκόνα πλουταρχου 380 
εἰς πλουτοώς τὰς 3.90 
«ὅ)) κενοζαφου Τούδὰ λειξκου αὶ μια χεΐονος ἐν 

χεΐκκη 499 
ϑγη ποδάρκει πρωτεσιλάου ἀδελφῷ 

:00 
εἰς ποιητας 90,7 ἀεαρειδ,6 ἀεἰ1- 

αρε- .χ68, (σ' ἀεθηαρε. 365. (' ἀεῖπ- 

ἀρ: 
εἰςποιμδας 96.597. πὸ ποιρδῥων αὐα ϑή 
ματα 449.441 

εἰς πόλεις 97)67 ἀείπαρ᾽..8..369, Κ᾽ 
ἀσνιαρς 

εἰς πόλεμον 97 

εἰς πολέμωναι 419. εἰς πολέμῳωνα χαὶ 
κραάτητα 26 

εἰς πολύειδὸν μα τιν 384 

εἰς τίωΣ πολυμλίας εἰκόγα 334 

εἰςπολαυείκην ᾧ ἐτιοκλέα 236 
᾿ Α Φ 

εἰς πολυξενίω 390. εἰς τίω πολυξ νης 
εἠλίω 310. εἰς πύῤῥον μφλλονίᾳ σφά 

ξαι σίιο πολυξ ἐνίω 313 

Ῥδλη πολυξένου καὶ ϑαλπὸν ΤΟΙ 

ἔῃ πολυποίτου καὶ λεοντέως ζοο 

εἴς πνὰ πολυπότίω δῤιαδύωνα κα λούμϑμον 

410. εἰς γιυάϊκα' πιγὰ πολυπότιν 

12} 

εἰς πολυτελεῖς τό66.167 
εἰς πολυφαῖγον ζνὰ φυλόμαχον 550 

εἰς πομπηον 397. εἰς τάφον πομιπηΐσυ 

ὦ αἰγύνϊῳ σι 
εἰς πονηροιὰ 103.167.168.284 
εἰς πορδέεῦ 168.169 
εἰς πόρνας 1Ο3.104 
εἰς πορφύελιν 398.07 ἀείηαρς 

εἰς πορφύφκον μέροις βενέτων 408 

εἰς πὸ σηδῶγα 38. 

εἰς πα μωιΐ τος. 10 ς.106.373.374. 
«εἰς τὸ μέγα ΠΙραντώξκον καλλώπιοϑεν 

360 
ἐς πίω Ὡραξαγόρου ἰα 94 εἰκα 346 
εἰς τὸν πραϊξιτέλοις ἔρωτα 331 
εἰςφαυξῖνον μέροις ὡρᾳάνων 408,409 

εἰς πρίαιμον 238 

εἰςαγαλμα ριήπου 1:7. εἰς ἵπερον 

φρίνπον 338.339 
εἰς ποοαςία 37..375. εἰς πϑοαςον 

ὀνομαζόμδμον ἔρωτα ὧν ἀμασεᾳ 174 
“ἢ ὅπ προϑόου κενοϊαφίῳ σλίγραμμα; 
00; 

πίνας αὐ φιλομήλν εἶποι λοηροῖς Ὡϑὸ ς αϑὸ- 

κυνί τί αἰ δελφίμ 12 

εἰς πσϑομηϑεα 307 

εἰς πιδόνοιαν 28, (7 ἀείγταρς 

εἰς τρωΐζαγόραν 294,4 
εἰς πσφῳτισί λάον 236 

᾿ : »"» ᾽ 

{εἰς τὸν Γπτολεμαᾶνον 494. εἰς πῆολε- 
μαῆον τὸν βασιλέα 2:19. εἰς εἰκόνα πον 

λεμαΐου ἐν αὐτιοχαείᾳ 375 
εἰς πἸωχοις Ιοδ.107.28.4 

«εἰς ΓΠυϑαγόραν 119.:93.4.387..31.532. 

εἰς αἰδριαν τα πυϑαχόρου 380. εἰς πυ- 
ϑαχρραν πναὶ τὶν ἀσοῴ τως ἐντέχνως πυχῖδὺ 
στωΐᾳ 5.5.5, 

᾿ ι ͵  ῃ ᾿ ᾿Ὶ 

εἰς τοῦ γτῦ ϑγον δ ἀκονΐα. 46. εἰςτα 

ἐν πυϑίοις ϑερμὰ 488, ὥ ἀῥιαρε. 

συ ὧν πυϑοῖ 6] τινος ἔρχου ὄγχιγγχκαμμέ- 

γον 07 
εἰς πυλαδίυ 18:. πὸ δλι πηυλάσου ἐν 
φωκί δὲ δπίγαμμα τοι. εἰς τίω πὺυ 
λαάδου ὀρχισοῖῖ ςἠλίω 363 

τὸ δὶ πυρα χίίου κειμϑμου ἐν ζοίν ὅχπ!ςοαμ 
ΟΣ 

εἰς ταὶ ἐν μέμφει πυραμίδας 345 
εἰς πύρῥον 390. εἰς πύβῥον μέλλοντο 

σφαξαι; τὸν πολυξένίω 313. εἰς πύῤ 
ῥον, τὸν καὶ γεοπολεμον 385. πας αὐ 
πύῤῥος εἶποι λόχοις δγχιξ αὐ τῆς ἕοιας 7 

εἰς πύβῥωνα σκεηλικὸν 295 

8 

Ε Ις πἰιὼ “ὦ Ῥηγίου πύλζω ἐν βυζαντίῳ 
3γι 

εἰς ῥήτορας 169.170.171.284.28ς. 

εἰς εἰκόνας ῥητρων 375.376.377. εἰς 
εἰκόνα ῥὕτερος ἀφυοιῷ 37ς 

«εἰ εἰς ἰουλιανὸν Ῥοισίων ἡνίοχον 409 

«ἐς Ῥώμίω 6 



Σ 

ἘΠ πἰω τῷ Σαγγαρίου »γέφυραν. 274 

δὶ τεύκρου ὧν σαλαμῖνι τὴς κύαρου 

κειδρου 498 

εἰς τίωυ σαλμακί δα 89 
εἰς σαλμφνέως ἄγαλμα 211 
εἰς σαπφὼ 91.179.280.γ8ς. εἰς εἰκόνα ᾧπ 

φοΐξ 268 

εἰς δορδαραΐπα λον 217 
εἰς σὸρπηδονα 39) 
εἰς ἡλίων σατύρου 14. 

ροὺ ν κρίωυν ἕτως 339. εἰς σατύρου εἰ- 
κόνα προς Τῇ ἀκοὴ τὸν αὐλὸν ἔχοντος, καὶ 

ὥ αἷρἀκροωιϑμου 339. 

ρθν 340 

{δὲ Σ4σμιεΐν 454. ἀδιηωρς 
ὄχι «ϑενέλου χορ) ἀρυαλου κειμϑμων ἐν αὔγὰ 

ζΟΙ 
{εἰς Σίξυλλαν τίω κα λουμϑμίω ἠροφίλίω 

09 
εἰς σιμφονί δζω 284 

᾿ ᾿ 

εἰς σιωπὴν Ιο7 
4εἰς Σκευη 377. ἀειαρς 
εἰς τέρπην κιϑαιρῳδὸν ἐ ἐν σκιαδὺ τὸ λακῶνγι- 

κἢσύκῳ βλυϑέντα, καὶ ἐἰποϑαινόντα φ4 

, "ἡ Ψ, 
εἰς αγαλμα σὰτυ - 

εἰς ἕτερον στέτυ 

ἥλιος ἐν σκορπίῳ 496 

εἰς σκύλλαν χαλκῆν 221 

εἰς Σολωνα 718.538 
οὶς Θφίαν τογιτοϑβ. εἷς οἶκον (φφίας 

300. εἰςζοις ἐπα Οφοις τοι,4. 
δποφϑέγματα Δ ἐπ! ὰ Οφων 118 

εἰς τὰ παλάπα (φιαναῖν 20 
εἰς φφοκλίω 274.1)ς 
«εἰς τίω ἐν Σπείρτῃ ἔνοπλον αἰφροδίτίευ 3:15 
{ἐς Στησίχορον 279.387 

εἰς Ι λτωγα 419 

“«ὐϑοὶ φραπω δῇ αἰαϑήματα 441,9 4. 

εἰς οράτωνα 130 
εἰς ορυμόνα 374 
«εἰς Σύΐκρισιν 1ο8 
συμιποτιαὶ αἰκείσματα 171,07, ἀείισερς 
εἰς εἰκόνα, σιευεσίου ὁρ λαςίκοι' ἐπὶ νίκη κα- 
χς αϑατεϑεῖσειν ἐν βηρυτῷ 198,4. εἰς 
εἰκόνα τῆς ἀδελφῆς σιωεαίου 3090 

{εἰς Σφάϊεαν 426 

«εἰς Σωκραΐ τίων 2188,4.5:9. εἰς εἰκόνα (ῷ 
κράτος 280 

«ἰς στώσαινδιρον ἱπποίαξον 346 

εἰς (τήρκα ἐν σμιύρνη 371.3272 

εἰς (ὡφρ'σιωΐω 1οϑ,(7 ἀδίχιοερς 

τς 
Ις Ταΐλαν 377: 378 

δὶ ζαλϑυξίου και ϑμου ἐν μυκήνα!ς τοῖ 
ες ταῦτα λον 207 

ἥλιος ὧ ταύρῳ 49ς.-. εἰς αὐδριαΐ, τὰ 9η- 
σέως καὶ τὸ μιδραϑωνίου χαύρου 311 

πὶ ἐἰπὸ ἴα γυγράφων αἰα ϑήμωτα 444,7 
ἀερισερς 

{εἰς Τέρπαιδρον 337 

εἰς τέρπην κιϑαρῳυὸν ἐν σκιοί( δ) 10) λακωνικῇ 

συκῳθληϑέντα, καὶ ἀπο θανόντα τά 
εἰς τὸν ἐν ἱπποδρόμῳ τιβαάπλδυρον κίογα 349 

εἰς τέῆιγα 267 

δὰὶ τεύκρου κειμᾶμου ἐν (ἔλα μῆνι ὃ κύωρου 

498 δ ἥδε 
, ἡ ν 

{πνας αὖ εἴποι λύγοις ϑέτις Τηλέφου σκελι- 
σϑεντος πο ἀμπέλου 8, εἰς εἰκέγα τη- 
λέφου τεπρωρϑμου 212 

«εἰς Τιμίω 110 
εἰς τίμονρι τὸν μισοιϑρωπον 218.219 
405) Τληπολέυου κοιυᾶῥου ἐν ῥ ὁδῳ 499 

{εἰς Τολριηροιὰ ιϑτιιὃς 

ἥλιος ὧν Ὁξότῃ 496 

{εἰς Τεαγωδοιὶ 111. 4: 

εἰς πραπεζίτίω καύϊκον δ συρτικὸν 28 
εἰς τὸν πϑίκλινον τῆς μαγαύ φοις 349 

τα 5) δ ισὶ δ ποσιν δχιηγραίμματα ᾧ ϑήξαις 

ὧν τῷ τῷ ἰσμίωου δἰπύλλωνος ἱερῷ οὖσιν 

527 
εἰς ὁοίαν 97 
τὰ τρώων τιγαῖν ἡρώων ταφοις δ) χιγραφέντα 

τος ᾿ 
᾽ " Ψ ᾽ σφ. ᾿ -" “ {εἰς Τυφλὸν αὐαξ αὐτα εἰς τὸ ἐν ἥδυάῖνι ἱερὺν 

ὃ 
εἰς τὐχέω 110,7 ἀεηίσερς 

Υ 

ἸςΥξεριςαὶ 182 
«εἰς ὠὡρολόγιον δ΄ Υδατις 382 

ἥλιος ὃν ὑδροχόῳ 495 
«εἰς ΥἹοις Αϑσ,εσ' ἀεΐηεερς 
«εἰς τίμυ φιλόσοφον Ὑπατίαν 1ο8 

εἰς ὑχόροψίαν τΠ4π|ς 

Φ 

Ε΄ ἱασπόλυτον 1} ξοφαὶ ὦ Φαΐ ρας ὃω- 
λεγθρδμον 31: 

ἰς τὸν φαίδωνα δίθίλογον πλάτωνος ,νοϑευόμε 
γον χοῦ παραι που 6ς 



εἰς φαινὀκρίον 282 

εἰς φαβον ἐν σμιύρνν᾽ 370 
εἰς φαυξῖνον “4. εἰς φαυξίνον, κέροις 
«ρασίγων 408 

{τὸ 1: Φειδύππου αὶ αὐτίφου ζάφῳ δλίγραμ 
μα {01 

εἰς φειδωλοιὶ 183,0 ἀεἰγιαρς 
εἰς φερεκυ δίων 391.5128.438 

«εἰς Φημίω ΠῸς 

“ἢ πὸν ᾧ ϑείραντα τίω ἑαυτῷ μηπρηαὺ 1} 

εἰς φϑόγον ἔτος 116. εἰς φϑονεροιξς 187 

«6: Φιάλίω ἔ εχόυστν κιουμδύοις ἰχθύας 378 

ἐς πιὰ φίδιν καλουμδμίου 227 

εἰςφιλαργύροις 116 

τίνας αἵ φιλήμφν εἴποι λόγοις δὺ' ἀν ραπί δίωυ 
117 

εἰς φιλίαν 116.117 

πὸ δὶ φιλοκτήτου δλι γράμμα 495. εἰς 
εἰκόνα φιλοκτήτου 312 

εἰς φιλύλαον 293.4 

πῖνας αὐ φιλομυήλη εἴποι λόχοις πρὸς Ὡρό- 
κνίω πίω) ἀδελφίω 12 

δὶ τῷ φιλοποίμδυος αὐδριαύτι ἣν τεγέᾳ 503 
εἰς φιλοσόφοις 1τι7.»7 ἀοίηαρε.187,0Ζ' 

ἀενιαρ:.»88,(σ ἀείιαρτ.18ο.581 
εἰς τω φιλόσοφον ὑσατίαν 1ο8 

εἰς φιλοςοργίαν 119.120 

{εἰς Φοινικοξϑήανον 35 

{εἰς Φρόνησιν 
εἰς φροντίδας 

«εἰς Φυλόμαχόν πιὰ πολυφϑῖγνν 

119 

Ἱ2ΟΟΙΣῚ 

10 

Χ 

εὐ άμὸν Χόικλν3:ι. εἰς ἵκαρὸν 
χαλκὸ αὖ ἐν λετρῷ ἰσοίμϑμον 3:11. εἰς 

οἶκον ὄπιλεγόμδμον Χ θηκῇ ἐν τῷ παλατίῳ 
319 

εἰς χώξακά πνα αἴργωμέωδν 33 
εἰς γδρίδημῶν 391 

«εἰς Χείλωνα 418..38. τὸ ὅλι τῷ αἰδρι- 
αὐτὶ χείλωνος αἰχαρρῷ ὧν ὀλυμπίᾳ ὄχί- 

καμμα 04 
«εἰς Χ εἰρωνα τὸν ἱπποκένταυρον 313 
εἰς τὰ ἀπὸ χειρωγακτῶν αἰαϑήμα: 447 
«εἰς ἀσπίδα ἔγουσον τῇ Χοιροδ πίω “ἥύναν 

362 
εἰς χρόνον ΙΣ1.122 
εἰς χεύσην )8ς 

ῃ « 

{εἰς Χωλοῖς 189 

ῺΩ 

ἘΠ τς ρας 122) ' ἀείιαρς 
εἰς ̓ὡἰρολόγια 33:ς 382. εἰς τίω βά- 

σιν Τὰ ὠρολογίν τῇ εἰς τίω ἀψΊδὰ, τίω εἰς 

τίωΣ βασιλικὴν 4381 

Τιδτο ρτίπιο, εἴτυϊο Εἰς αὐδρείοις ἰηΐοτς 
ἤος ορΊ ΓΑ ΠΊΠηα. 

ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΥ͂ Εἰς καλλίμα ον χαὶ 

κυγα γάονν. 

 κενεού κα ιμάτοιο χαὴ αἰωρήκτου πολέμιιο. 
Η μετέρῳ βασιλῆϊ τί ̓ λέξομϑυ αἰτιἰσαντεες 

16! βασιλεύ,τί μ᾽ ἐ ἔπεμιπες ἐπ᾿ ἀϑαγατοις ἈΡΧΜΜΑ νιν : 

Β ὀλορϑρ, οὐ πίπηοισι" ̓ ἀπρώσφαδυ, οὐ  φοξέονται.. 

Μ οιωῶῦος αὐνρ σύλησεν ὅλον φρατὸν, οὖν γ᾽ Ξρα μέοσῳ 
Δ ὀδρέον ἑ ὡς ἕξηκε σιδυρείαιε ΔῈ.) ῥίξαις- 

Κ᾿ οὐκ ἐθελφ πεσέψν' Ὅλα γείσεται ἔνδὸϑ: νιον, 

Λϑὲε κυξερνήται. νέκοος δὲ φύγωμϑυ ἀπειλας. 
44... 



ΣΧΟΛΊΑ ΜΑΞ ΙΜΟΥ ΩΝ 

μνείαν ἐποιησομιζωυ σελίδι ξζ΄, 

Τρέον ὃ ὅτι ὃ ϑηγραίμμιατες οὐ ὃ οῤχὴ, Παλλαὶ ἐγὼ πλ. ὸ ὥ, Αὐγείω ἐρ. ὰ ζ᾽ ο Χάϊκεὸς ΕἾΝ 
μι λέων,Κρ. ρογέγρα παι τὸ φόϑτερον Τύτων ἢ δολίων μέρος, μτ' χαύτης τὴς ὄχιγραφῆς, 

λῆμμα εἰς τὰ ὶ προκείμϑυα “προς λήματα.. 

Ἑὐρῶν ϑῤιθιθν πἷνα,, ἐπὸ μονάδος - 
χοτὰ τὰ ἐ διδύμδυα μέρη, παροκείοϑϑω δύρεῖν δ 

Ἐχονΐᾳ τα ἐπὶ ξ᾿ προούλή ματος Τ᾿ αὐγεῖξ τ βοοῖν 

μέρη," μισυ»δγδοον, δωδέκατον» εἰκοςον τοῖα 
κοςον «ἐκ τί ϑη με αὐτὶ 33 χορίων Τύτων Ὧις πα- 
ρωνύμοις αὐτοῖς δρεβμίοις,β.»,1 γκγλ. λαμι- 
ξαϑω δῇ" “προτέρων δύο δ ιθμὸν τὸ μιέγιςον 
κοινὸν μίσρον. εἰ μϑὺ πσοϑῦ τοι τοὺς ἀλλήλοις 
ἃ ἀσωύϑετί εἰσι, δ μογά οἷχ᾽ εἰ δὲ δεύτεροι ἃ 
αἰσιωύϑετοι, ΤΥ δύρασιὀυϑμον. καὶ ὄσοίκις εἴτε 

" ψοναξ, εἴτε ὁ δ ρεϑεὶς ὀῆϊος δριθμὸς μεβεῖ 

τὸν φεϑπρον, Ὁσαυτάκις ποιοὶ τὸν δεύτερον" 

καὶ τὸν γιν ὄυϑμον ἤ δὴ «σῷ τον ὄπὸ μονοίδος 

ἔχοντα, τὰ «εοληφθέντα δύο ψιέρν,ϑεωραῖ 
«εὺς τὸν γ. οὁ πάλιν λαμἝαίω τὸ καινὸν μέ- 

γττν ἀῤσρον αὐ δ, καὶ ἡ ποιώ ὁ ὁ εοίως ἄχεις 
δὰ παήτων ἐξέλϑωικαὶ αὶ ὁ τέλος ἀποξ αἶτα ἐ- 
κεῖνον εἶναί φημι ἢ" αἰ, ,δἰπὸ μονάδος ἔ ἐόντα τὰ 

δ) δόϑμα ἀϑρια ϑΟΜΒ αὐω ατόϑϑτον, τὸ κοὶ 

ν Γπ , τ ιν 
γὸν μυθγισον μέσον Δ βχα) ἡ, καὶ ἔςιν αὐ- 
τὸς ὁ β. καὶ ἐπεὶ ὶ ἅπαξ ὁ 8 ὁ ἑαυτὸν μισρᾶ, λέ- 

γω ἅπαξ ταν, παῖλιν "" ὃς πεῷ τος ἀπὸ μονά 

δὸς ἔχᾳ ἥμωσυ, καὶ ὄγδοον. παλιν λαμμιξαϑω τὸ 

μέγιδον ΚδΙγθν ἀιέσρον 7 ἡνιξ' καὶ ἕ ἷν ὃ σ᾽. ὦ 

ἐπεὶ ὁ σι δὲς μετρέϊ τὸ ηνλέγως δὶς τὰ ὲ (( καῖ, 

ὃς πσεῶτος ὑπὸ μογαίδος ἔχ ἢ ἡμώσυ, δγόδον, 

δωδέκατον. εἰ ῦμτοι ἐδ! καὶ ἕτεροι ἔ ἔχϑ μέρη, 

ὁ αὐϑαὶ ἢ ῺΩ ὁ λόγος ψεύσεται. οὐγὸ αἷδὶ παῦ 
τῶν δ᾽ μερῶν ἀ ζηήϑεϑμ. παΐλιν λαμιξαίω 
τὸ κοινὸν μμέγιξον μέσων Δ καὶ καὶ 7 κ' καὶ 

ἔς! ὃ «. ἐπεὶ δὲ αὐτὸς ὁ σ ἑξάκις μεσρ τὸ πν. 

χοὶ, »λέγω εἶ ὡξάκις τὰ Κρκ. «ὃς ὑπὸ ἐωγάδος ἐ- 
"ἡ ἥμισυ ν»ιδ κ΄. πείλιν λαμξαίω τὸ τὸ μιέγισιν 
κοινὸν κιέσῃρον ΤὮ ρκ᾽ καὶ ἔσιν ὃ λ. ὃ ἐπεὶ αὐ-- 
τὸς ὁλ τισράκις μικβεῖ τὸ πνρκ, λέγω τισράκις 
τά λ᾽ παλιν Ρχ. αὐτφδρα ὁρχ πρῶτος ὑπὸ 

“μονάδος ἔχ τὰ δ ϑέντα μέρη. 

Τοῦτο δὲ τὸ ὁ δεύτερον μέρος Τὶς τϑϑειρημδμεις δχιγραίμμασιν" 
υὑπυγγραπῖαι. 

Τὸ καϑύλου προδλημα Ὁ οὔ τὸν ὅϊξιν.. 
δύρδινδῤιθμον ἴσον ΤΙς δοθεῖσιν ἀυτέ μέρεσι, 
χαὶ ἔτι μονοίαι τοὺς διὸ ϑείσεης. δὲὶ δὶ τα δὺδὰ- 

εδμα μιέρηνμνήτ᾽ ἴσωι, μη τε μείζονα 1) τῷ ὅλ. 
εἰ εδρ γὰὸ πὰ δ)δδρδμα, μιέρε Ἰσο ἔς! τῷ ὅλω, 
πῶς καὶ αἱ μονά δὲς οὐ αὐτοῖς ἴστη ἔσον τοῦ 
σῷ ὅλῳ: εἰ δὲ καὶ μείζονα ,πολλῳΐ πλέον οὐκ ἔ- 
σύντα. ἰφέογ γεμιζω ὅτι οὐδὲ πωῦτα τῇ ζυτου- 
«βου Σριθικοῖ τὰ μέρη δέδονται, ἀλλὰ ἀνα. 
ϑύρήοϑω ὁ δῤιθμὸς ὁ κα, ἐἰπὸ μοναίδος ἔχων Ὧὰ 

δηδδοϑμα μιέρη" ὧι! ἐν, ἐπειδὴ τα δολέντα «ἐ- 
ΡΥ ἀυτέ ἐλα πονά ὅξι τῇ ὅλου, ἕξει κα μενα 

δὰς ὅσα σδήποτε ὅχιλοιποις κἀν μὃρ αὗται ̓: 

σαι ὥαι τοὺς οἷξ ἀρχῆς δοϑείστ ς μονάσν, ἔχο 

μϑμ τὸ ζητούρδμον. δῦ ρητου γὸ δριθμος ἴσος ὧν 

Οῆς δοϑεῖαιν ἀυτεῖ μιέρεαι, καὶ ἐτι μωοναΐ σι ταὶς 

ἐοϑείστης.εἰ δὲ μιὴ., αλλ αἱ ὑπσολιμπανόκε- 

γα! μτ' τὰ μέρη μονα ες, ἐλάδονες εἶεν ἢ δὸ- 

ϑησῶν οἵ ἀῤχῇ ς μογαίδων, σκοπεῖν τίνα λόγον 

ἔχοισιν ἐκεῖνα) πσϑὸς ταῦτας ταὶ ἐλάήογας» 

κα ,λαμιβαίειν ἕτερον δρὶ ἐθμου τὸν λόγον ἔχον: 

τα ὥξος τὸν δὐρεθίντα δριθ μον, ὃν λύγον ἔχου 
σιν αἱ ἱ μονάδες χρὺς τοιὶ μονα δας, κἀκεῖνον 

{{) λέγᾳν τὸν ζητούμϑμον δῤιθμον.ἅ, δὶ μδ τῷ 
ὧπαλλα δδς αὔδα δείγειατος, ζητεῖται πῖς ρα 

βωὸς α ἐπὸ μογαΐδος ἔχ, μέρος ἥρωσυ, δ δον, 
δέκατον, καὶ εἰκοςόν . καὶ ϑῦρηται ὁ ποσὰ φοΐ- 

κονΐᾳ οἷούτου γὼ μιέρος ἥμωσυ μϑμ ὁ κ᾿ ὁγδοον ὃ, 

δε δέκατον, ὁ «γ᾽ καὶ εἰκοςὸν, ὁ ( [αὖ τα ὃ πεή 

πα ὁμοί;, καὶ μογάδὲς ἐγγέα, γίνονται μι. καὶ 
ἔχορμϑμ τὸ ζωτουυᾶρον. δλὶ δὲ τῷ Ὑβοὼν πα - 

ἐς δείχειατος,, ζητεῖτου ὠσαύτως ὁ ἔχων α 
ἀπο μονα δὸς ἥμισυ, γσδον, δὼ δζκαι τον ,εἰκο- 

ςῦν, Καὶ πϑιακοςὸν. Καὶ δὕρητεη ὃ ρκ. ζούτου γὸ 
ἥμισυ δὲ, ταὶ ξ᾿ ὁγδοον δὲ,τα τε᾿ δὼ δέκα τον, 
πα κ᾿ τὰ ὧδ καὶ πεκακόςον, τα σχγ. ταῦτα δὲ 
παύτα ὁμοί' γίνοΐἷ) ἐνγενηκονΐα πέντε . λοιπταὶ 
καὶ μέχρι “Ἷ ρκ μονάδες κειὰνν ἡμεῖς μο-- 

γάδας ν εζητα οϑμ. ἐπεὶ ζμνωω ὁ ν ποθ ς τὸν κε, 

δ διπλαίαιον ἔχά λόχον, ληφϑήτω ὁ δ)πλάσιος 

μ 
5 
υ 

πε τατος... 5..... 

οἷ. 



Ξικ » ὅστις ὅδιν ὁ σμι. ζύτευ χριζῳ ἡμεισυμδὼ, 
σαὶ ρκ᾿ ὄγδοον ὃ ) τὰ λ ̓δωδέκατιν,τα χ εϊκοςὸν 
ταιδ δ πειακοςὸν τὰ ν- Ὧῦτα ὃ παύτα ὁ μοἵ, 

ἑκατὸν ὠνενήκοντα. εἷς «ερεπϑέμδιαι κα ἃ πεν- 

σήκονΐᾳ μανάσες ποιξαι ΤΣ σμε. δέδεχ) τὸ ᾿ 
«ξοκεί ϑμον. ἡ ᾧ γὸ ἐ ὡκ χα ἡθήανίᾳ μ᾽ ὦ ὃ 
σῳ βιαῖθαι σμ. τὸ ὃ αἷϑὲ δ᾽ κρογών φεόδλη᾽ 
μα μιϑοδεύζὕτως ὁ ὁ δ δεξιὸν ὀφθάγμὸς, δὶ 
ς ἡμερωδν, ἤτοι ὡρών κολ»τληροῖ πὸ κρατῆξαι. 

τ γὸ εἰπενυχθηκκέρων ὁ δ᾽ ϑβιρερ δε διαὶ σειών 
ἡμεραῖν, ἤτοι ὡρῶν σειακονΐαέξ. τὸ δὲ ϑίναρ, 

ἐν τέῆαρσιν ἡμέραις ἤτοι ὥραις μη. τὸ δὲ «ὐ- 

μαςδε' ὡρων ἕξ, ἐπεὶ Οίνωω ὁ διξιὸς ἐφϑαλ- 
μος δι καῖ ὥρων πληροῖ κρατηξρ, δα. μιαῖ 

ὅρα ὥρας τὸ εἰκοοτέταρζον μέρος τῷ κρατῇ- 

γι: πληρωῶσῳ , ὡσαύτως ὶ ὁ λληρὸρδθ μιᾶς 

ὥρας τὸ  τειακοςόεκίον ἀυτῴ. ἀϊρήϑω κανζαῦ 

ϑα ϑῤιθιθς ὁ α,έλων ἀπο μογαδος μέρη αῦ- 

Ὁ εὐκτοτέταρτεν, τοιακοςθεκῷ Ὧν καὶ ᾿ πέϑέναρ, 
τὸ τιογὰ δαικοκόγαῖδον, καὶ τὸ τὸ φομα, τὸ κί ζν.οὕ- 
υτοι ὥοίνωυ ὁ ρμοῖ. Ὀύτυγὸ εἰκοςοτέταρζν 
κἃ πὶ ἵξ' Τβ ηνν τον} ὃ τὰ οἹ᾽ Τεασαιφφικορό, 
ΓΕ γ᾽ καὶ ἕκτον, τὰ κοῖ. ὁ μοῦ καὶ παΐτα, 
αὐ ἑκαΐθοτεοτα ξακοτοτέταρᾷι. δαὶ μιαῖ ὧς 
ξας ἀ ξὰ παύτες ὁμοῦ οἱ κροκωροὶ ἱ λζ ὁ ἑκαΐςυ 
πιοσαιρακοροτέτα ρα, μέρη πληρωσοισι τὲ κρα- 
τῆρος. Ὀῦτα τὰ  λζ πολλαπλααναςέον ἄχρις ἕ 
δωυάμεναι ἐλϑεῖν 5) τὸν ρμοὴ »δεωά μενα ὃ 
τείς. «εἰς γ τὰ λζ, Ἰρίσᾳ λοιπαὶ καὶ ἄγει δὴ 
ρμμο),λγ.ἃ αἰρ ἐπειδὴ τὴ τὴ μωᾷ ὥρα λζϑγιξαλ 
λοισιν, ἔσο") λγ» πριακοτοίξδομα μιαὶ ἃ ὧρας. 
πλνρωϑήσεται ἅ αξᾳ ὁ κρατὴρ, ὁ μοί παύων δ; 
κρραυον ἡ ῥυβμαγφς τίς" παισὶ , δὶ τὸ σεὶς 
πὶ λ' δ ἔπλ, ᾧ ὁ τισὶ τειακοςοες δόμοις μιαξ 
ὥεας. οὕτω δὲ χοὺ ποιῶν χαὴ ὅγπ παύτων φὮ 
Φιούτων πϑοῦ ληματων. 

τῷ δὲ ἐχορδύῳ ζύτων Ῥηχαάμμαν, οὗ οὗ δῤχὴνάμφω μδῥ ἡμεῖς, 
τὐσυγέγρατία, τα. 

Ἑρμέωεια τῇ ἢ ἀυτέ. 

, ΠΟ ὦ « , ΄ ξ 
Δωδεκᾳ μναϊ, ὧν τὸ ποίτον τέοσαρες 

᾿ »Π , ͵ ᾿ οἅ 
ἐκτὼ μνάϊ,ὧν τὸ τερίαρτων, δύο. δ δέκα ὃ 

καὶ ὁκτω,εἴκοσι᾽ τέαστυρᾳ δὲ καὶ δύο, ἕξ. 

Ἐπ δὲ ούτῳ τῷ ϑηχαμμαπ,οῦ δβχὴ Ἐξ ὧραι μοχᾷ. ὃ ἔχές σελ δ ρχβ, 
Ὧῦτα ὑπογέγρατῆαι. 

Φησὶ δεῖν μέχρι τὴς ἕκτης ὥξας τὸς ἡ- 

μέρας ἐργάζεσθαι, μζ' δὲ ταῦ τίω»ἐα᾽ βιοῦν 
ἔρχεοϑαυ. ἧτο δὲ φησι δηλοίν καὶ τὸ ὡρολὸ Ξ 

γον. τα γὸ Μ᾽ τίω ἕκ τίωυ σημεῖα, υτέσι τὸ ἃ 

ἑξδδιιης, τὸ ζ, καὶ τὴς ὀγδόης πὸ ἡ, ᾧ τῆς ἐν- 
γάτης, τ, ᾧ τῆς δεκάτης τὸ “, Τ᾽ συλλαξας 
σιιυαπδεδμα,, ζῆ}, δύδωσιν αὐα γιγνώσκειν. 
Φυτεςι αοοτρίπετου ,φάγε,ἶνα (ἂν ἔχνς. 

Καὶ ὁ ᾧ κοὔϑιος δὲ εἰς τίω ἐξνίγησιν “ἢ ἀυτεῖ δ)πγράμματος τὰ δὲ γάφει, 
ὧν ταῖς εἰς τίω Ἡ ῥα ψωδὲων τὴς ἰλιά δὸς παρεχξολαὶς. 

Ιςέον δὲ ὡς οὐ νυκτὶ μόνον πείϑεται τις 

εἰς πὸ οολάζειν ἀπ᾿ ἔρχου, ἀνα καὶ τεῆς Τ᾽ 

σαϑεραν μεσημιξ ρίαν ὥραις, ἐἴτι πσδόσεχ τέον 

τῷ ἐποφνναρόμῳ ὡς αἱ μδὺ ἐξ πρῶ ταὶ τῆς 

ἡμέρας ὧραι ἔργων εἰσὶν αἱσὶ ἀλλα! ζῆ λέ 
γρίσι βροτοῖς, ὡς τὰ φὃμ ἄγχει μεσυμίρίας 

κόπου ὅ! ϑανα οτος τὴς ὃ ἐφεξῆς αὐεσεως 
ζωοχρνόσης. τῶτο δὲ ἐφ ίσατε ἐκεῖνος ἐκ τῷ τα 

δῤιβμητικαὶ σημεῖα τῆς ἑξσδμης,ὀγόδης, ἐνά 
τῆς καὶ “εκαΐτης ὥεας, ὁμοῦ «ὐδακείμδια, 

δοκεῖν ὅλειταίοσειν Ὧοῖς ἐργατίτας ἑκαςῳ τῷ ζῇ 
ϑι,δαὺρ δῆχα τὴς θι συλλα ξῇς ζὺ λέγ ἡ πρα- 
ἰῳδία δ πλούτει κα τ᾽ οἶκον καὶ Ι ζῇ. ὡςαἧρ ἃ 
τὸ ᾽ δρᾶ μιογοσυλλάξως καὶ αὐτὸ αὐτὶ ̓ ξ᾽ ὡροὶτ 

πεν, Αγϑρωπε, κὴ δρᾷ ζοις τεϑνικότας χα α 
κῶς. 

4411. 



ΗΕΝΆΙΟΙ ΦΤΕΡΗΑΝΙῚ ΑΝΝΟΤΑ: 
τίοπος ἰπ φιοίάαπη ΑΠτ ΠΟ] Ορία: ἐρὶργαπιπηατιιπι [ο- 

οοΚ, ΡΟ. ΠΙπχὴτη οος 4 (δοι5 Πυὰτπη ἴῃ μας 
εἰμ εἀϊτῖοις δας [στρα δας πτοῖ- 

Ῥαμπδῖ πο πα τα... 

Ῥαρίπα τον ετίι Το] Αἰ εἶ ἴητ 

τετραηδιο Βυΐμς γογις ἐπ οετοτῖς εἀ - 

εἰοηῖθυς»,υ:ς ἐγγουῖς απίλπι ργα δ υμἴς 

ἀπεογρυ ας νἱ άετ! Ροτεβ!. πατὰ υῦ 

ΡοΙ ποπιεη ἱροὶ ροῆταπα τελείαν σιγμίω 

ςοτηοίεηι, 4 οὔ ϑνητων ἃς αἱ γειντων ἴθ 

σι ποη σοηῇἀεγαπεταπτ. Οὐἱάαπι ἐ- 
τὶπι τα Ἰητεγρτεξατις εἰ, 
Βίν φεηρίπος ςεἴεργαι ἀϊείπος Οναεὶα ἄξοπει: 

522 [ιορηίπιμι σοὶ", [με [μρενῆ ερεῖπὶν 

ΑἸμ5 118» 

ἀγαείαά «οπεεϊερνας ἄπο δὶς ςογταηεῖηα [πεγά: 

(μονῇ ἱγομιίηῇ ἄμο [ πὲ γοατεγά καἰϊκοἱ βγη. 

Ατερο νοὶ μοσγεῖ ἅπΉ}}} πιοάο ἀεθυ 
{ε ἱπεεγργεγατῖ σοητεπ 40» (, 

μάεσμον Ἠείίαν βαθεῖ τεγεαιείπὰς 4ΜΑΤΙΗΟΥ ΡῸ 

541 ἀπο [ἀεγὰ πἰτί είς ἄπο [άογα ἀεὶ. 

Υ εἰ, 

«ἤε ἀπο [ποτὰ Ἰονείηἤηζμπε ἄπο [φεγα ἀεβηι. 

Εἴεξτο επί τὶ [οἴμϊα ίλογα εοτιπι ἀεοτᾶ 

ἀϊχιτορεηϊείαο γεξς πτοῖε ΟγαςοτμΠ1. 

πος τ ἰοἴετε Ιου ποίςϊο δῇ ἰῃτογργα 

ἕδς {Π| απἰ πιαἀαεττοτίητ: Γαπγξείις Υ αἱ 

1 «εττὸ ἴη γείτοηάο συοάατα Ηεγοάοτί 

Ιοςο ἢ ἰά απ πιαδιευτ ες, πιοηεξι οχ- 

εορίτατε σα ΠοτηἘἢ ἱπιροπούος Ἡ γμ5, 

πεςεῖς ποι Πα υηος, 5 ἐἀ δὲ πος προ 

(Μὲ τητεγρυοτθυς 1Π|- νΊ Δ ον ροτοβ 

αιδὰ ἱερὸν ϑεαύ νεὶ γεαν, πο ετίατη αὐ- 

ϑρώπου αὐ αὐϑρώπων, 1 οἱ (οἴεαε. , 

Ὑ.Α τ Γορίτον ἃς δὲ χαοά δος ρίξ 

ἄυπι ετὶς δηκοικῶς, ταπαθαπ τς 1 τὰ- 

Ῥυ]α φιαρίαπι αὐς Προ οἰξοηπάλητον: 

Ῥ.:. Υ-. Κῶνοι τεχναίεντες} 51πγ Ὁ - 

ἄες ἰηϊτὰ βαρ. ει5νὐ πλατεῖ γυκῶν. σαμω- 

πος, ἀλλὰ τέχνα. ; 

ν. Πα δὰ} Οὐἱ4απὶ παλαισμίοσεθας 

ςπὶ πᾶ δὰ τη συ. 

ΜΝ. δίζημαι λυκόεργε 51ς τηξιὰν -- δίζη 

μα; δεύτερον ἩΗξφικλέα.. ᾿ 

γ.Τίς ποτ 5οτὶ δεπάμπι ἔμῖς τίς οὗ 

(ἐααοητοπι ρατεῖ σα απ» Ζαμπὶ αἰϊοσ 

σἰς (οτἰδὶ ἀςδυμῖοι, Σἀ εἴς ΑἸΊααῖ5. Μί- 

τοῦ αὐξοπιὶ ποη δηϊπιαάδυενίαμ ἔα 6. 

Βοος ερίβταμηπια τείροπάετε ργοχίπιξ 

ρεαοεάοπεῖ,, ξοβί υὲ συ ρᾶπι Ρατίτεῦ ὅς 

ἐτπαρτεςδι ΟΠ ἐπὶ τετοταυςῃάο. ᾿ 

Ῥζ Υ. Χείλεα Ἵ 2 ὑπὸ μεν βάλεν 

Ρίο χαμάδις βαίλεν. 
ν Ηρ δαὲς 1 δυηε αὶ ἢδῃς γοσεην 

(υρεέζαπη Βαβεδης: ερο, νί οτθάο απ 
1 αἰσατίη οαπὶ ἐχροία η]ε 5 ἐπηείμπι, ἃς 
Βαῖς ἐχροίεΐοηι ᾿υ εητοῦ (δίς ο: ἱ- 
τανοδτη αὖ ἔσω 1ΠΠυτὰ ἀε ἀυχηῖο, πος οτς. 
ἄο πες στε 1 8116 οεὔε τι άϊςο. 

Υ. ΟΠ Ουΐϊάαπι πιαϊὲ μὲν ἀ φροσύγαν. 
Ῥίο ἐκείνίω, 

ΨΟΕΙΣ ΑΝῸΑΘ.΄ΤᾺ ἀ Βυύς εἰκα τι 
Ῥετείπογο οὐ ἀ  ευὶπη ἐρεργαπιπηα υἱτί- 
τγμΠὶ τἰτυ]ὲς, αὶ οῇ εἰς αὐδρίαν 5 οαῖπς 
το ὐτί πγ,Κοίρανος ἀρώπα,- 

ΥΟΑΝΤ.ΤΗλθες εἰς τὸ αὐτὸ ετἴαπι ε- 
Ρ᾽βίαπιιηα Μῇεάχρου, Τίς τοῖδὲ μοι ϑνητῶψ: 
«δρὶ δρι[κοῖσιν αὐ ψι Σκῦλα, δις.116.6.τἴτοϊο 
απὸ σκαπωτών.ἰὰ εἴ, εἰς τὰ ἐ’πὸ ρα πωτῶν 
αὐα ϑήματα,Ρ».44.4.ν ὈῚ αῃ! πη αἀπετγοιρτί 
τα πὰ ν οΥ̓α πὶ ἐπ 6Π| οἰἰαπγνογθ 5 οἷαι 
ἀϊ φυῖδις δὲ ρυξπταπι εοηϊάα Ηϊς: (εἀ 
ὃς (ἐφιιεπεες γετγίε5. πγυζατῖς ἀππίαχας 
γουδι (πη χιὸ ἃ γανόωνζᾳ τειὶ πε τ)ίδησ 
υπν ἐπ άεηι ἐχρυίτηξγον ἐγὰπι οπχΐτ 
Πεῖθὲ ΜοΙβαροτ ἡ] γδγοιέσοιτον 1, εοηΐ Ὁ 
ἄχ, τῶν ἀνοριν χρριταιιοά Απείρατοτ ἔς 
1 ΠΤ πιὸ ἐπηΐτατες οἵα νίἄδγατ, ἀἸ σε 5. 
κόσμεν ἄκοσμον. Μιὰς ὃς ραρ..4:8 ερίρτ 
Ὧγα οὐ}15. 1 είΠ1, Πέμμκατα πίξ λίπον 
ὠντὰ: 

Ῥ.ς. ὙΟΣῶσον Ἰσερεὶ φυφαπι ἴ8 
Ῥίατη ἰοδίοπεμ ἀπηθίδις ἡ μάτο μον - 
ΡΤῸ υἱμίτογον . ἰςἀά ἱπορείτις αἰτι}5 μεοισικὸν 
χαἀ ρευγίοῃ τευ! τ » 40. Ιοσογογοῦ σῶ- 
σύν με.ηυοά ῃες [ἐπίας, Ὠες νετίυς Δάἀ- 
ταῖς, (ατεγὰπι ΡΟ τίληὶ ἀπ ις πα 
40 τερὶς ἀϊῆιςμο τείροπάςσε,ποη ἱπάϊ 
σύυπη αυοά Πἷς ἃ πλῈ Ροπεύουγ οδ[α. 
Οὐδετεροις αἱ δικῶ «πὸ "ὃ ἄπνοον ἐκέτι λδύςσει 

Ηλιον, ἔμιπνου Ὑ᾽ αὖ πλουτέϊ κ οὐδὲ μϑί4. 
γ᾽ Γυμνὸν] ΑἸτα εἰυἴδεπα ἀγραπιοηὶ 

ερὶ ργαπυπταῖα ν! ἀς ραν 199, δέ τοι.Σο 2." 
Ρ.6.ν. Μήτηρ Τυτίες ἔμεν ροῖ - 

ἑτώρων ἔγρο ἀϊαῇοϊοη ροπετε, πεαυῖς. 
ἀϊεαι ἔχτανεν. μτ' πότων ἑταίρων. Οὐδπι 
φαλδιραϊ ταῖν συ πη ἴῃ ἔα ᾿πτενργε.. 
ταῖίοπο γε παῖς, ΑἸίας 6 1Π ἐαπὶ ποῖ 
ἄετει Πδὶ σαυϊοας νετδὰ οπηττεηάο, 
μ᾽ πύτμιον ἑταίρων. υὶ πλαΐους ετέατη μα. 



{ξαυοπεὶ νεγία ἰδ ετίαις νίως εἰ, ομγΐε- 
τξάο φυϊάξ ὃς πες νεῦρα ὠδίνων μνῇ εἰν 
αὐγναρϑμη, [τ ἃ ἴῃ εογωπα ἰοςιπιὶ πα ῃκς 
{οί εμάο, 

τ βαιγία ἀφήσεις αἰτα [μο. 

αὐ ροευ εν ἐγ νεγθο τε ξς,αὰ- 
τμοτῖς (εηΐμπι( οὐΐις Ἰοησὸ πιαίοτ ἃς 
ἐπιρμαῆς διοηεγρία εγεχρυίσχοτς πος 
410 ἐροτηοάο, 

-τῦ μάντις ποίμιγ οὲ ρεεητοῦ. 
Ἡϊς ςοττὸ νετθῦ νετθο τεάάϊεᾶ οὔ, ηΠ 
αυὸ ὠδίνων Ργορτὶὸ Ποϊοτᾶ ράτίς ἢ- 
Βοϊῆοατ, 

Καὶ 1 ος ἱπ ἄϊιος ποίςς νετίας 
(ς Βοϊτοπη ἐπιεαΐ Οὐ γινώσκοντα οἱ λακα- 
δαιμόνιοι τῳ ἐ) ὅητιχώελοι καὶ ἐκ λακώνων, 
οἰλλαὶ τῷ αὐ δρείως ἢ ϑαρταλίως ἐμθσε ἰέ- 
γαι Τοῖς πολεμίοις. 

Ρ.γ.Ν.ον] Ν᾽ άς ραρ.199. 
Ῥ.8.Ν.Τίνας] ΑἸ 4. ἐκίωρρτο ἵῥ ενος. 

Ὑ΄.Ὡνησο]} Πος ρειτίποητος μὰς νοῦς 
ίαυς ἐχ ἰἶδτο νεζογὶ πιπηρτος ἱπιςηΐν 

Αλλ᾽ εἰ τὸ δοῦρας κεῖνο πείδχον ἔαϑε}0} 
Οὐογ αὐ ταίογ ἕχτωρ ἔσκεν, αἰλλ᾿ ἡμῶν δα μαὶς 

Ταὐτ᾿ αὐ τάγ᾽ αὐτὸ σκῦλ᾽ αἰ ῥῆκεν ἐλλιπῇ- 
Ὁ εἶπάς {ττίρευπι οἴ, λον ὑπόκρισις, Ὡ- 
νησε;, ὅζςς, χα: αἰτοτα γοίροο ἴῃ «ἀϊεῖο- 
Ὡς Βαά[ϊ δὲ αἰ Ἰὰς φαϊ δα άλπι οχίασ: ΑἹ- 
ἀϊηα ττοπεύαπι παθοῖ. 

ν᾽ Κλξε] Ηος ερίργαπιηγα ρτοχὶ πιὸ 
(εχυὶ ἀεθυῖς ΠΠυ Μακύνου, ὅτε. 

Ῥιο.Ν.Κακχ] δ πολες ΡΓῸ μιέχας.- 

Ν᾽ Ληϑαίης] Οδξον σὴν 1} ραρ.2:6 4, 
ὅδ τος; Διοστὸ σραῆχ. ἃς Οἷδὲ σεκηκ. ἃς Τοῖς 

γ- 

ὙΟΦρΟΣΊ δὶς ροτίας ἰητογρυπρεράως 
ξαϊτ Εἰς ]οςας, ὅς νετδα Ἠοπιεῖὶ πγαΐα- 
(ςυἹὶς Πτοτῖς ἃ σα τοτὶς ἀιπίηρηοηάα, 

Φρυξ ἐπέων κακῆς ἤριχεν ἐπεσβολίας, 
ΑΙΑΣ ΔΌΟΥΚ. ΕΤῚ ΜΙΜΝῈΝ. 

ὁ σ᾽ αὐτιγίγχρνεν ἔν Ὁ)» 
Μήμρειν οἵ οὐκ ἔτλη ζωὸς ἀποφγέυδυον, 

ΠΙᾺ οηΐηλ ἐπεσβολίῃ Πατὶ ΠῚ (ἐχυϊειν 1 
Ηἰς νεγδὶς εχ Ηοπιογο ρειϊτῖς , Αἴας ογ᾽ 
οὐκ ἔτι μέμνεν. νεῖ (νε οεἶα ΤΙ ρίτατ) οὐκέτ᾽ 
ἔμωρμῳ εν υἱ ἀυτη αὖ ἱρης νίχις ἴῃ ξετὶς 
τεσ πηαγεῖ Αἰαχ νος! ἔογδῃς, ΡΕγΥΧ 4] 
111 ἐχρτοδγαας αυὸὰ Ὡοη αὐῇις ἔμ 
ει μόμινειν 9 ἱρίξητεε οὐκ ἔτλη μέμψειν 1 
τείροπάεμτεξ, (εἀ νται5 ίοἱο πιογειὶ οἷα 
τους τοΥτῖτας ἕαρῖς. Αὐ ΒΟ Π σατίιις Πᾶς. 
ἴμ νοιδὶς μώμψεν ἃς μέμνειν Α]αΠοηξ π 
πηϊπτλάιοττξς ταν οττὶι πος ἐρί ρτᾷ γα, 
Μασομαπίνιο μον ὲ Αἰαοὶ τον ίζία ἰφέϊας 
ῬΡυγχ ἐμρημίο ἰηζμἰτατι εχ δοης εἴ οὐ [ες εγαῖς 
Ομ ἑαηι πολ ΤΟΙ ογ 45: ᾿εσον γκοίανναι δ ίπιο. 

γγήδγανη πες μέμης [ἰ πεε ἐΐο: βίος 
Ἐρο νετὸ {Πππη} (δηΐπὶ ἐχρτίπηετε σὸς 
ΠΔΓΙΙς (πὶ μας Ἰητεγργοτατίοης, 
Αἰκοῖς ρπμίο ΡρΥνχ ἀὐίαρις ογα γεζοίητ 

Τπηηαἰοάϊεξα, (πεῖς ργοιίπιιν οὐ αὖ Ρίς, 
Φ ἘΈΞΞΦΙΤ ΤΑΝΠῈΜ ΑἸΙΑΧ. «αἰ 

μὲς γεείανραῖ «᾿ ογου: 

Ἐχείμοΐο «είν μιρες ατ εἰς μῖνος 

ϑε πες αἀιει δ ἃ ἔγερϑε (πεῖς αρτὸ γοά 
ἀϊάϊε ΑὉ ἱπιο. ΕΠ δοΐαι ἔνε, Α Ἰηξε- 
τὶ 5..δὶς κατω ρύο Αριι ἱπξετος αἰϊοιδὲ 
πγὸ ἴοροτα ΠηΘΠΊΪΠ1: οἱ τοίρσάεε ἀρὰ 
Τι θυ] πὶ [ἀξγὰ,ν δὲ (ςτὶ δὲς, 
Νοκβ ΩΣ εἴ ἰηξν ἄγμοπ πίπεα ομΐρα ὄζος. 

Ῥοτεῖ ταππει ἔνερϑε ςοΠτποάὲ ἐχροηὲ 
εἴτι Ε (ερυΐςῃγο, Ρ Πρρὺς ἰῃ πο ἄς 
Γεοηΐάα ἐρίὶρτᾶπνατε (αυξ (τ ἄς ηι ρος 
τγοττο πὴ γος ἀπηαητο Χογχὶ ηάας τ) 
εοάειη ἰδηίω ἀἰχὶς ἐκ νεκύων ,ἰ αἰτῖο ἢα- 
ἰυ5 ραρ. (:οτογ κακῆς Ηἰς (υὐροξ ἃ οἢ; 

ν΄. Εγως ]Ροῖδιης εεΐατ Εἰς ἃς ἰςηυς 
νοτίας ἤθε ἱρτεγυοραζίους ἰορὶ : τα 6' 
αἄξεο γὸ Βλης ροτὶες ἰοδτἰοΩς ἢ. Ροίυα 
τε νἱ ἀςξίατ. 

Ῥιιον ΤΠ ΑΡΜ.71ὴ ΑἸά4.Γ Δ Ῥ- 
ΜΈΝΙΔΟΥ. 

Ῥυυν. τ λῆϑι] Ρεΐούοπι σης νοῦ 
ἔυπι;, ηυΐ ἀξοζας, Ηοιοάοεις ( πιὶπὶ- 
{δυΐς. 

Ὑ.Αδηλον} ἰπτὸ σα Ππουφην οἵας εἴ 
Αεπερσυην αυξάαπι ὅλη) αμμκατοποιὸν 

ςοίϊαι ἐχ Πίορεης 1 αοττῖο ἴῃ ΑἸ ΠΗ ς 
ηε ἃ ἴη Ζεησῦςδ. Μαρίς αυξοην σοηυε- 

ηΐοῦαι πος ορ᾽ρυᾷηια εἰτυ! εἰς φιλοσύφες 
ΝῺ ςωΐϊκ.7 Ηις, πλθὸ πιάϊοίο,ν οἱ συν 

ζησιν εἴς νοἱ υἷε ἢ) στοΐκοϑν » (υ: ταπιξη 
ἀυιεϊυίοια ξιοτῖς ) νοὶ] (οτίρτυγαπι νὸς 
εἰς ςοοὶ, νι ἀο δεοῖ εἰ ΠΟ ΠῚ ἀσςεροταηῖ, 
(ςαυυτας οἵδ, Πίορςηες σςττὶ ντγοδίᾳιιθ 
ποβεδπ ας ᾿εξξϊοποπὶ Βα ες, 

γι Μοωΐα } Ὀιορεθες νττοδίᾳυσ 
βιοταύ. 

Ῥυις Γολλοὶ] ΕΑ ὃ ἃς ἤπὸ ν]ο ἰὰ 
ἀϊοῖο ἴῃ υϊθυίάα εἀϊε. Ηἰς νονίις Ρ]- 
Ἰλάτ αἀ(οτὶ Βίταγινε ὅς η|6 ρὰρ ὃς, Γππὸὶ 
αϑῷ σφ. δις.πεςηποίνραρ, ςο, Πολλαὶ μωτα ἕν 
δίς ας ΑἰΔὶ Αἰ Π01.5ὶς ραν. τινας 9 μολ 
ἐχον, δος. αυα Ὑ πεορηάϊς μη, Βιίμητῖο 
οὐϊάαπι αἀίςτι δυυμταν, ; 

Ῥαι:. Ν. ν]ς. 7 Ιητογρυσροῦς τα] 
υϊίριἃ ξοτταῖε ροιϊ βδακ γον αυὰπι ροίξ 
Σερδίη, νε ἐψεύσω αςεϊρίατων κεαξατικῶς, 
ὧὰ πιφηχῖτα ἀϊσαταγ πιο Βαςς ἢ . 14 εἴ 

Βαςομὶ ραΐέυπι. Ψιίάοιαγ σογτὸ σι ΠΥ 
Ἰὰς ἱπτετριηϑίομα πιοῆυς ἔδιεῖς νοὺ- 
(5:65 τἀπγθῃ αυᾶτα ἴῃ οἰςτοτὶς οπχηὶ - 

441, 



ὕιις εἄτε παι εηΐ, τοι 4 σοι. Αά 
δαης ροττο ξαθυϊᾶ ρετείηεης μας ρίο- 
χἰ πιὸ (ςηποητίς ρασινοτία, χαὶ Σεμέλας 
ὠδῖνα κεραύγιον. πατη [υποηΐ5 Ζοοἐγρία 
ςρηχοῖι ος οχεείπιτηἜΧ τ, 

ῬυιφιΣυμφωνον] Ηπὶς ερίρτάπιαιὶ 
Ῥοτίπις ἔπτεῖ αὐαϑημιατικὼ {τὶ ἐεχτὶ ἀε- 
θογὶ ἴοςις νἱ ἀθτατ. 
ΨΟργκατ] Οτεά! ἀεγίπι ἕρματ᾽ εἴτε 

ψεγδῃι ᾿ς οπ ς Ώ1. 

Ν Κροῦμα] Ρτὸ δα: τρητῶν ἱερίτυν ἐ- 
τἰλΠὶ δὲ ἐν τιιή των. 

Ρ τ. Συΐκλ. 7 Μαϊ έν σωὺ γελέωνπι, 
ντῆτ κλαίων σιωὺ κλαΐοντι, ὃς γελων σευὺ γε- 
λόωντί. 

Ρ 17. Ἑστα!] 51 Ηἷς ἐρημότερος ἴε- 
σαίνει φυκάλαι εἀϊτίοῃες πα εη6) {εἰ- 
ἀεπι ἴῃ (οχασηες ερί σταπηπγατείεροη- 

ἀστὰ παφρότερος» ἡαι1π| ταπηοη Πα οαπξ ΄ 
φαφροτερον.ἴτοπι 41 στη ααϊδα4απὶ 51το 
μαι ἐχεπηρίατί ας ῃὶς (οτῖϊ5 ζήση ρίο 
ζη ἔτ᾽, ς ὃς ἱπ ίεχαεπες (στ δῖτο. 

γ Ην ὅρα Ὅϊν δυοῖν ἑνὸς αἵρεαις  51ο- 
ὕχυς ρῖο Ηἰς νεγθὶς μβαῦεῖ, ηνϑρα δ. 
παΐτων τοδὲ λωϊον. φυδην ᾿ς οποα ποὸ- 
ἢτα δητθροῃο.. πο [οἱ ὰπι αιὸἀ οἰ1Π| 
ΤπΠεορηϊάϊς νεγῆθως σοπμεηΐαι, νη 4ε 
(τατεητία μας ἔμπηρτα εἰ, ὅς χιὸ ἀ πτι] 
τί αἷτὶ ρα τ πὶ ἐαπὶ Γεαυαηχιτ, ( εχ 4ι1- 
διις εἴ ϑορμοςῖες η (Εάϊρο (οΐοπεο, 
ΡαΡ: 311. πιο εἀϊτοη!ς ) νεται ποτ. ΠῈ 
αιδά αδίαγάἀα ντ ἀοτὶ ροῆτε,εἰ ιΐ ποη- 
ἄυπν ἤτ πατασναης ορτοηξ ἄατε : ηδ- 
το αὐτεπ| ἀατὶ ηὉ ροῆττ. Τοσυπὶ Ροτίο 
δίῃ ἐρίσγαπηπιατο ἰσαυφις μιες Ιεξξο 
μαδεδῖε, πτπζατο ἐτί ἀθὶ ζω ἴῃ ρατεῖςιι- 
1χπὶ περατίαδπι οὐκ. Ἦος ηυοᾳμπε(ετῇ 
[εὐ 5)ο δίογαδοίερὶ ἀρ εππά πὶ 5το- 
θαηι ἠὲ ἡ έϑαι δζ ἠὲ ϑανᾶν. 

Ρ.18...ΕἰἼΕχ Βὶς ϑορμοοϊίς, νέ ορί 
ποῦ, τὸ φέρον ἐκ ϑεοί,, καλώς χεὴ φέρειν, 
Ραξ 3: πηι εἀϊτϊοηΐς. 

Ρ.: ΟΝ. Αλλα] Ηας ἱπεειγοραιίαὲ 
ἱερὶ ροήϊιητ. 
ν.Γῆφας} Νίάε ἀρᾷ φτο!πιπὶ [πὶ 

νἰταρετγῖο (εποδ τίς νοτίας αἰἑογαπι πη 
διυπς [εδηΐαπη. 

Ψν. Τοῦ] Ρο πονεισουδῥης, ἔπιε δπα- 
γείοσο ϑμὴς ( ἀααπι [οτίρεαγαπι ἔα 4αΐ- 
ἄλτα γοργά 1) Ιερίταν εἰίδιπι ασανι- 
φο εὗρως. 

Ν Καὶ «ωφυλὴ7 Εχ πος Τβεοοτίεί νεῖ 
( (αππρεᾶ μος οτεάϊ ἀετῖπι» Α φαφυλὶς 
σαφίς ει. 

Υ. Αἱτείχες 1 ος ἀϊ πο απι ἃ ρτα- 
ςεάεπες [τραταπάππι ςεπίςο. 

Ῥι 4. Οὔσης] Εχ Μόπξάτο ἴχπι- 
Ρίαπι εἰ μος Ιουςηάί ρεηις, χρὴ μώ- 
σαντα φέρειν. 

ΡΟΝ ΕΡΜΟ ΚΙ ΤΙΜΟ- 
ΚΡΈΕΟΝΤΟΣ. 

Ῥ.:9. .Βα!ὸν] Ῥτο κορύηϊων ἱερίτας 
δι κορύπλης,ἰ ἃ εἴξ σοταπροτα. Βἰ ἀἸ σα! τὰ 
εη1π| εἴς ΠΠ]Ποσγαπν ἐχροπείοπομι ἐμά :- 
οο φυὶ (οιγρεες Αἰ πὶ ἵπες! οὶ ρὰ- 
τληῖ. 

Ῥ.20.Υ Εν ποτε 1 Ῥγο νω δ μαδεὲ 
Εταίτγεις γαίων, υς Πα τα (ουΊ ρΠΠε Ρυῖο 
τείρί εἰ ἔτει δά {εητεητίᾷ ροτίας ααὰπη 
δὰ νετῦλ. Αριιὰ Ηεγοάοευπι ςεγτὰ νω- 
δ᾽ ἐοάεπι αυο Ὠϊς (εηΐω Ἰερτπε πιϊμὶ 
ν᾽ άςοτ. Δτ φυοπιοάο ρύο νοΐλης δοςὶ- 
Ρὶ ρον (νε φαϊάλην ἱπεογργβεαπιατ) 
ῃείςϊο. 

Υ. Καὶ] γ᾽ ὅτον ἔτευ χεν,ἄζς. Ταχεα {Ππά 
Ηοεἤοάϊ » ΟἹ ἄυτω κα οὐ τεύχᾷ ἀνὴρ ἀλ- 
λῳ κακῶ τεύχων. 

Ρ.41.Ν. Αμμῇῆ Ριοὸ ὀὑ χοιϑῥων ἀπε- 

ρύκοις Ἰερίταν εὐἰᾷ ἀύ χο ϑῥοις ἐἰπαλέξοις, 
σε ἀρ ΡΙατοπεπι πη Αἰοϊδῖλάς ροῆε- 

τίογοιτα δὲ δνα( παι τ) καὶ ἀὐχορϑύοις αἰ- 
παλέξειν κελδύει. ι 

Υ.. Κύαρι τὸν ἡσ.} Ῥτο κωφαὶ ξοτιαὔϊε 
τεροπϑηάιπη κοῦφα. 

Ῥ,4ςΝ. Λάμπων Γοηρὲ ςοπηπιο 
ἄϊον ντάετυν ᾿Ιεθτο κίαρδῥων, 
Υ.Ο φρὶν Ημς ροτείπεε ερίρταπγητα 

αυοά πες Ἰηἰτίο Ρ.48. 
Ρ.38.Ν.ΟἸκῳἼ]ητοῦ ἐρὶ ρα ΠΊπιᾶς 

τὰ Ὑ Ππεοοτῖτι τοὶ χιιῖς οἶπς ροεπιαίίθις 
αἀϊοξξα πος φυοαις Ἔχγας, [εἀ ργα ῆχὶς 
ἄσοθιις νεγΠ δι5, πε φυΐθις ᾿πιρετξε- 
ἔταπα οἷδε ν!ἀστυτοδς ν εἶπε ἀκέφόηον, 5 
Δυτεπι Ἦϊ, 
Ἡκυρις καὶ παΐδη μος ,ἱλαΐσκε Ὁ γεν εἰπὼν 

Οὐρανίΐω͵ ἱγναξ αὔγεμα Χρυσοχϑνας. 
Ρ.46.Ν.Λυφϑεὶς 1 Ρ΄ὸ πότρεον ἱερ- 

ταῦ ὃς τύμζον. 
Ρ.47.Ν. Τὼ 1 Ἀεδίας ἱεροευν τὸν 

αυὰπι τί, νι ἢτ μοῦ ἀρροΠείοποπι ἀϊ- 
ἔζαπι; ρτὸ ἐμὲ τὸν ὄγτα ἀηδόνα παροϑδῖπν. 
ὅς σαπὶ ργωςεἀεηεθις ἃς (ςααεηείθις 
ἀριάις σοι γε τε. 

Β.48.Δ).Βροσήεν τοις} [π Α14.6ἀ1ε.1ς 
Βίταν εἐδοαυοπάτε!, ΠΟΙ οχ εἴζοτε ἔγρον 
φιαρῃϊοο ξογιαε, [εἀ εχ δυςῃουίξαιε 
νετετῖς σοά!οἰς. ἔστι δπῖ πὶ ἃς ἢ [6- 
ἄϊο ροιςῆξ: (ε4 ποῆταπι ςεηΐξο ἀεδεῖς 
ΡῬτπέετγι. 
Υ. τεὶς] Ῥτο ϑιῆ δ) Ἰερίευτ ἃς ϑεοσα- 

λογικέως, ας [εϑεοη ς ἀ ἐμ οτῆεας ἃς «11- 
θ᾽ ρα πι ἵπ πος ποπιίης οςοατίε. 



Ῥι ΣΝ Εἰρυστω] Τη αἷϊὲς οἀι εἰ οηὶ- 
δυς Ιερίτυν διςϑανέα «πο {1 αἀπηίειε- 
τοτατηρηίβοατει ξρτὸ ν εἶ ἀἰ ΒῚοἱὲ πλοὸ 
τ οητοπ, δα δὺς γανέα πλε] ι5 φυσάγαϊ, 
αιδά εἶτις σα ἀαιεῖ ἃ Γορυΐςῆτο ἐχετασ 
δᾶ (ιρρ!ἰοῖο αἴδεζειίητ, κα αυδῃν νἱαΐ 
ΠΟΥ̓ΡΙΙ5. Ἔσο ᾿ 

Ρ.ς2.. Καὶ μαννη 1 Ῥτο ζά αγεῦσεε 
Ἰερίτατ᾽ οτίατν λϑηαγεῦσα ἃς ζαϊλαγεῦσα» 
ιοά ροβτοπιυηι ἃ [λείγος ἀδάτοὶ ροί- 
πω, ρυ χα ορὶτατῖσα ρατείσυ!α ζαν να πε 
γέλα ῥέουσα, ἃς μαίνῃ μετ: {Ὁ Ποτπ ὁπ. 
Ἐχ ζαϊλαγεῦσα ςεττὸ ἀοερταιδειπι νὶᾷς- 
τυῦ ζαλα γεῦσει,υο ἃ ἐπι ΑἸά. εἀ τε. μαθ ε- 
τα. 

ῬίΑΝΥ ΡῪ Φ,7ουπε υΐ Ης ρτο 
Τέρπην τα τη Τέρπειρδρον, [ςἀ ἐθ τ ἃ ρτὶ 
τγὶ νετίυς συοπισάοτέρπανδρος ρτΟΤέρ 
πῆς ἵπρτοά! ροτουτὺ 

ῬςςΝ Κρίω ἄ)α!} Γη τὰν εἴτι] εἰς 
πηγαξγτροτίτο την Βαοης μος ορὶ ριᾶπια 
(νεα!α χυςἀδ)οα τον εἀϊτϊοη ςςυοά 
τοροῖοη άυπι πο σφ {ες ἃ 1] το πιῖτ- 
τοηάος χά Βυης ἰοςῦ ἰεέζοτος. 5.4 φυᾶ 
Ἡϊὶς ἀεναου ἃς ἠδίου Βα ᾶτ,  Πς ἀεναῦις ἃς 

αδιίοις ἴα ἡ εις, ὁχ ἀπαθυς Βιΐςε πγα- 
Τὶ. ει οαίδιυς Βουᾶ νηᾷ ἔοςὶ αἰενάοις ἃς 
δ ύφιγετε, ἧς φλὸξ αἰ ἐν ἔσβεσεν ἀενάοις, 
νι εἰῖςει οὔσας Ὁτωρίν - ΡΥο τεσθίμυλεϑα 
αὐτῷ δ᾽ Βαίσοπε αυσ4λ οἀϊτὶοηος τετύω 
(εϑανατ νεζοτες σοά!σες τετήγε θα. 

ΡῬις6.Ν.Κα)} Υ ετιςοά. μαθεης αὐλ- 
λά γε τῆ τοιηθο ἃ ἈΠ} πταρὶς ρἰαςει. 
γ᾽ Ἐρμὰ  Μαϊΐην λύοινε τ ρτὸ λυέτω, 

αυσά τείροη ἀρ τῳ λεγέτω. Ροτεῖϊ οειᾷ 
Ἰορὶ (ἃ πλεῖτος ξονταο)λύσῃ. 

Ῥςγ.Ν.. Σὸν] ΡοΙ σὸν σου [τὸ ρο 
{τα εἰ ἱπτεγρβηέτῖο, αυα ἃς ροῦ ἐμὸν ὃ 
τ ἀεην ρου δὴ ἀα ξυϊτι δι αν ἀ τον ΘὨ Ω. 
ἐχ ρυξοοάξείθιυς δῶρον ου 1 σὸν, ὃς εἰ] Πὶ 
ἐμόν. 

Ῥ. δι. Πούλυπιν] Ἦος ερί ρτᾶπια 
Ῥιοχὶ πιῦ εἴς ἀεἰσατ }}} ἸΤέλυπες εἰναλ. 

Ῥ.δὲ:.Ν «Εὐαγ-} 1ῃ αἰτῖς «ἀϊτιρεῖραε 
ταπ ἰρίτυν χαλκὸς ΡτῸ καλός, 

Ρ.6γ.Ν. ΠΤ Ὸ Δ.] Βοττγαῖθαε ἰοροπ 
ἄυπι ροτίως Εἰς πἸολεμαῦον » ἴτα αυϊά 6πὶ 
νὰ ἐρ᾽ βταπη πηατῖς αὐτοῦ ἰοααφηζοπὶ 11- 
1 ἐπετοάυςας. Ταΐθπι ςοττὸ ὀγγουε Πὶ 
ΑἸ1δὶ αηϊ πιαάιυεντῖ. σγηεῆυς ἴα Πἰ δ. 110 
«αδεὶ δώρου, υΐος ἐρΊ ΡΥαῃγπταζὶς πηξεῖο- 
ΠΕΠῚ ξαςίςης,τὸ μδϑὺ ὑΐξερον » τὸ τεσ αἴ τι γον, 
δῤγᾶϊόν ὅξιν, απλούςεμον ἔ γον ἀςρονομίας ἐΓ 
χρομεον, ΟἹ ὅτι» δις. Τὰ δ ρτὸ μαςεύω Πα- 
θεὲ ἰχρϑύω, ἃς ϑεοπρεέφέος ρτοὸ δγοβεφίος. 

Ριγιν Κῶνα } Ἀεδίτας ξοτιαῆς κ᾿ 

ἑωδιδε. 
Μ ΣΘ011,ερ ἔδιιηι ρυζο χὰ τ᾽ ὠσροφον, 
Ὑ-.Ουῤανὸν] σης 40} αἰτετᾷ Ιεδϊο- 

ἡ6ΠῈ γάϊε τε Ἔα ητ, δὰ ΡΥ στευΐζησιν ΟΧΟᾺ 
(τὶ ροῖϊε ρυζεηζ. 
᾿Υ. Τῷ] ΡοΙ Βυης νεγἤιπὶ μαθεης 
αυκάαπι εἀϊτίοπες ῃτο νοῦθα, γϑαμα- 
λὸς, ὁμαλός, κοῖλος, ζατεινὸς, ἴσος. αι 
αυὰ ΠΡὶ νεἰ πε, αὰς χαςπι Πῖς ἰοςιπι 
Βαθοπηκιηείσίο. 

Ῥ.͵εΝ δδὺομδρη] Ῥιο δησο δύων 
βίευν ὃς λυσορδέων, τἀ ρεγρεγαπι. Ἐπ: 
ταΐπὶ ρτοάοῇ, ἱπαυῖς, ροτευπι τευ, 

ἢ ἀεῆητ αυΐ ἔυμες τε! σοηιτᾶς συϊάαπε 
Ιεριεηϑ λυσοκϑων., ἃς ἴυχεα ἢαης [εξ ἴο-- 
πρη1 ἰοςιπι {ΠιιπῸ ᾿πτογρτείδῃς » Πλϊτοῦ 
αυςηι {εηΐιπν Πδὶ βπχουῖς, αυ απ ἐα 
Ππε σοπεγατί α » ἀρροίίοτα ἴῃ ρότίσαι,, ἃς 
ἔσπος Πα τα άοητος (οἱ ποτο δὰ ΚΠ 
νεκύων φύρτον οἰμειψα!:δύίω ( πος εἰΐ τὶ ο- 
δύτεν ἀτσαπ), [σοῖς τα τγαξξαῦς ποαια- 
ἀσληῖ τη οἱ ΠῸ ΤΠ τατὶ ) ΠοΠ νίάοο ἐὰν 
οσαπὶν τὸ αἰοαυΐ ἀοξεβταιο ἐχρομο- 
τε ἀεδεληνυς, Οὐ τγαϊεςί πιοτίμος 
ἄυϊδιις ουυΐα ετᾷ, Το  Θπγας δἢΐ πὶ 

ἴῃ νυΐσατα ΠΡΌ Ποατίου ας ραττς  Ρ ] αἰ- 
μεψα δῥίω, Νὰ ς πλυΐτο ο πιοάϊουξ (τα 
(αν, Οὐ: οητς Πα σαάαιογίδις ροτ- 
πταζαυ!, [ἃ οἵδ, υα αιος νος νομορᾷ, 
θη ς νοπο πτούίαος. ΝΈαας Θη Πὶ ἢγὰ- 

τί αὐίογρεὶ ἐγαητς ἃ τη ᾿ρία παυΐ ρετῖε- 

ταῦτ εἰ ξουεα Π]ς αας ἔλπνε, αὐτο τ- 
Ροβλαις Τἀεόφσιυς {Ππ|ὰ4 ναυηχοὶ ποη εἴ πὶ 
Ρτορτία Πρηνβοδείοης πςοὶρὶ εη ἀπ1, 
[εὰ ρτὸ ἰϊς φυὶ ἔα! πα πδυὶ ἃς αυϊάεπι ἰη- 

τα ᾿ρίαπι παι ηγ, ΠΟΥ. ΠῚ 0: ΟΧ Πα - 
ἔιαρῖο τε δατυτνα δἰ οταμτ, 

Ῥ.γ4.ν Οὐ 5».1  πυπὶ εἶ μος ὁ- 
Ῥίβυαθηπηα οχ {Πὶς θα: Γατῖηο σα πηίῃδ 
τοι ἀτά τ ἀπ Πι αὐταὶ ν ουτου 6 πγ, πηρηᾷ 
ἀερτομουἀἰ(Πλ1]}] σοττὸ ν᾽ άσοτν ἀσρτε- 
Βεηάηἶς ) φιοά οομ]ος πλοος αὐτο ἔμ- 
βοτγατιηθπιο οηΐτη,ντ ΟρΙ που] πτος 
{εηΐαπὶ ἐχροπάοῦ, ποραιοῦῖς ἴτα Ιορθη- 
ἄστη οἶδε, - - τὸν ὑυαςῆξᾳ τεκοῦσα Βαΐχ γον 
ἐπεὶ Σεμέλη, Ἄς. 

ΝΟ Χήρων}Ν ος πηι ἰαεὶς ρίασει μας 
Ιεᾶῖο, πὲς χείρων, πες κείρων, Πες κυρῶν, 
Οὐ]αταπγο (υὐρίοον ἀπτμοτξ ἐξ ἰρταπὶ 
πιατὶς Πὶς ποπλθη εἷυς ροίαΠΠ. αιοπὶ 
Βιος υἷς νεγῆδυς σοπηρο]ας » (γι Βετὶ 
ἴῃ ἃ1115ς ΠΟΏΠΜΠΠς ορὶ ρταπιπχδτὶς ντάς- 
ΠῚ0}5) Πγαρῖς ΠΟ] ηαξ δηϊπγυς γε εξ 1ο- 
ποπὰ ΑἸάτηϊ ἐχοῃηρ τοι: οἵ χείρων) 
ἔξαυαν. 

Νν. Εἴπε]γεῖοε γοτίας, ἑοἧς ἰη Ἰοσμ ΠῚ 



τῇ ὦ τεροηξάαπι εχι ί πιο, ὃς τὰ ἱΙερεη- 
ἄστη, Εἶπε τίσ ἡ τοσιν ἑοῖς, φίλα δες. 

Ρ.7γ8.Ν. ΗἩ σκαρον] [π᾿ αϊμίπτοά! 
ἰοοῖς ρουΐ (οἹες ροιίας παρα)- 

Ῥ,τ9.Ν .Ολκαξ ] Κερίγαγ εἰἴδαι αἰ- 
μετρήτου πολέκκου. 

Ρ.80.Ν Γνραος] ΡτῸ πον βύμϑμον ἴ6- 
δίαν ἃς πονόυ δύ». ΕΠ ὅχεετεῖα ράσο ας 

πονη τοι υϑιῥν»σὲ λανόντα Ἐχτέξασεν. Ἡαῃς ἀιι- 
τρί ἰεηποπάσ,ροἱὲ ἔξοσκε ἱπητοτρᾶρει- 
ἄυ) ξοτι τς εἰϊςε. 

ῬΡ.βϑι Κν. ΑΠΟΛΛ. 51 Αἱρβεο 

Νιιγίεπιτο ἴῃ Γεφαοπει ἐρὶ ργαπηπηαῖα 
ετοάστηις (να σοττὸ οτεάετγε ἀερ 6 Π11}5) 
αυΐη {Πππ4 ΠεΑ πείραετῖ, πιϊαϊ πιὲ ἀτιδ1- 
ταδίπχις.. ΕἸ ἐπὲπι ρτοχιπιὸ (δαιοης͵ 
ΑΙρΡοὶ ορίργασχηγα Βα115 αὐντιῤῥητικὸν, 
ἀ:) α οείαπα τ σα ηἷγ ἱ ρῆμ5 Α Πεί ραιτὶ 
ΠΟΙ ἢ ΠΑτὶ Π1, 

Ρ.8:.Ν. Υδωρ] Δτβεηαας μαθεῖ, 
χρυσὸν οὐ δὲν ἂν τέκοις. 

γ.Κεᾳπνος 148 μαδεῖ ὁδωδῶς,ατιοά 
Τα αΐο. 

Ν. τοι] Ἀρυᾷ οὔ ἀεπιἱερίειτ, Τοῖς 
ΤΡ τοιςεφαΐνων δόμος ἔξρυεν. 

Ρ 8ς, γι Φκγξ. 1 Ρτο ἕξεις φυκάζ 
εἀϊιίομος δαθεῦς ἕξει. ας ἰεῶττο δά- 
ταϊτεῖ ροίτος ἢ βωμὸς ερετοζυτν μος ἔτπ 
{υ,ανλὰ βωμὸς ἕξει σε.5εἀ αἰτοτὶ ἰςξε  οηΐ 
δοχυϊοίσοη ἀπ) πὶ σεηΐοο, 

Ρ.88.Ν. Εἶχεν] Ῥτο πην ϑύπαςτερο- 
πεηάδαπι ρατο πην ἡιοποως. Πᾶπι οἰμῴζειν σε 
λέγριπου ἀΐσαηε Οταςῖ» ( χιοά (ς4πι) 

[“ἀ οἰμώζειν σοι λέγω. 
ΨΟΕΙΣ ΠΗΓΓΚΑ͂ΣΊ] [πα αἷς εἀξεο- 

εἰθας ἱερίτυν Εἰς πηγίω « ηασπι ἀεδεας 

εἴτε σοπεγαὶ ες εἴτα] ς5.15 {45 ρογρεγαπι 
Ρο (ἐοππάππι μυΐιις εἴτα]! ἐρὶοτᾶπγα 
ἱερίτατ Εἰς ὃ Σαλμακίσδα » αυαῇ οπηῖα 
αι (ςηυ ἄταν ορὶ ρταπηπιαῖα,ἀε θα [οτί- 
Ρία Πηῖ. ᾿ς 

Ῥ,90.Υ͂. Εἰς κλέπ!} Ηκο νεῦρα 
οεραϊοηπεπι ἀεάεγαης [115 μῖς ροβθης 
ἀϊ εἰτζαΐ αν σομ ογαίο ΠῚ Εἰς κλέπ]ας ουΐας 
πὲς {πρτὰ ἴπι σατάΐοσο τἰειϊογασα Βυΐις 
τι τὶ δι πιρυτίο. 

Ῥ.97.Ν. Κῶνο 7 [Ὡ αἷτὴς εἀἄϊτιϊηζεῦ 
Μπς νογίιην ὃς ρυποϊ ρίππι (ἐμ ςηεῖς 
ερὶ τᾶ ταις ζητοτγ δι Παρ ουγον {0α- 
τιιοῦ νότῆις,, 4 αΠῈ ργῖπιὶ ἰηἰ τ εἰ, 
Ἑυνέ (α μ᾽ ἐγέλασσε. 4} αὸ 4 ἤηρ ῥγάποὶ 
Ρίθ ον Γάγ}} ὙΠεοοτῖτί, ὃς μὺς ῃ ρεύ- 

εἰπολητ,ὰ ατὸ ἔσ ογμας ΟΠ, 
Ρ 953.  Μυρμ. Οὐκ ἄδην εἀϊεϊο- 

πει(ηυαταση οἱ ΑἸ ϊη.) ρτο Μυρμωδονες 
«Ἱ ππύλον πρμαδεητ,Θ εοσωλίη σἹ᾽ οὐκ ἔςι. 

Ῥιοι Πα’ δεερῆαπις ἱπ ἔφε- 
σος αβξετοης μὸς ορὶρταπιηγα, ἰερὶς ἔσρα 
πον θμμκα.. απ ἰεξξίοποπι ποτα 4ι- 
τεροῦο. 

Ῥ 9. Μη 1 Ῥιο εἴλυεϊορίτυτ 
νυ ὰ Ὀίορεποπι Γαεὐτίαπι εἵλεε, φαοά 
πχαΐο. ; 

Υ. Αδηλον 7 [τὸ ορὶ ρταπηπγατῖς πὰ 
15 αὐτοῦ εἴ Αροϊ οάοτις αὐἰτ μι οτῖ - 
ους, ἢ Ατῆοηξο. ὃς Ὀἱορεηὶ Γι δοττῖο 
ςτεάίτηι5. ἡ ᾿ 

Μ Ἡνίκα] Ῥύο ἡνίκα μαδεὶ! ἀο ΠΟ 
φεῆες ἥνυκε (εά Αἰπεηαας ἡνίκα ἰ6- 
Βῖτν συἱ ροτίις αεπείου.. [ἶσος ᾿πϊεῖο 
τα εἰ πλαρὶς αὐτ!ίετῖε ἤγυκε, φυαῇ ἀϊος- 
τος ΑΡοΙ] οάογας Ργιπαρούαπι αἴΐεχιι- 
18πὶ εἴς αιοά νοϊερ αι. Αταας μαηςίε- 
υεπάο ἰεϑοπεπν, (υἰρεηία ἤφη τεϊίη- 
αυετεειγ (ρητεπεῖα. 564 μος εἴε ἴῃ εὰ 
ἰηςδπιοάί δηϊπιαάιοτεὶ ροῆεα, φυδά 
αυὶ ἔτα Ἰοαυήταγ » 18 εο ᾿ρίο τεπηρούς 
Ρίοπυπείατε σἱ ἀστιγ πο ἃ Ργιπάροτα 
αυοά ἀπ φυκῆεγαῦ ἱπιεηΐτατ : δὲ ας 
(ςαυπητογ κεῖν ἐφ᾿ ὅτω », δις.ἴμπε εἶα αυΐ 
ΠΟΙ τα ΠῚ 4υ:ς σεγάτατ ἐχροπδί,)ίε αυος 
οἴτηι σεῖς σοι πγεπτούεξ. 

γν.Καν] [ἀεπὶ Ατμπεπαας παδεῖ Κλει 
νὸς ἐφ᾿ ᾧ κλεινίώ Ατ Ὠίορεηες κλεινζω, 
((π φιο ΗΠ1 ἃ Ατβεπαο αἰοηείογ)οατε- 
τα νῖ παθοηευῦ Εἷς, ρ τ. 
Μ. δή σθπ] (εηεδατγιπι Ποῖ ἐπηπτοτί 

τὸ αἰίᾳυΐς πος ἐρίργαπιπια νοσαιοτῖ, 
ντροῖς συῖ15 διφυὲς τ αὐσαπηδτᾶ, ἤσυς 
δ᾽φυ ἐς σούρυ5 σεμτδατῖς ἔμ 1Ὲ ρογμῖδξε 
Ροετα. υδίμπι αὐζοπι πὶ ποθὴ εξ 
αυΐα εἴτού η 46 πιαπατίε χυὸ αἰ αιυῖς 
τᾶυά ἡνίκα τταησυπι εϊε το απ), ντοῖ 
ἤπι αὐτεπι {11 δὴ τῦτε σαρυς εἴτε «ο]ατᾶ 
σοτηςῃς, ΝΏ ΠῚ εχ {ΠΠ|ει σογρὰς οσβςίεπ 
ἄσπη ρυϊαυετίε, Ηἰς ροττγο ἰοσιῖς ουΐι5 
εἴγούθηι οἷς αἰ ούι 1} δας ἤοΥα πὶ ]ο-- 
οἱ ρατεξαςί πε, δά οἀοτᾶ ἀτιηι τα] ες φιΐ 
ἰδσεῶς αἰἐδὲ ἐγγοτες, ἰαραςίοτςς τεάάετε 
πος ἄεβδες. (ατογὰπι πος φυδίποΥ νεύσ 
ἔις, Χεπορμαηὶς εἴς, 14επὶ Ὀίορεπες 
τείζαζιτ, 

Ῥ.ι2ο.Ν.Ζῆλος Μαΐταν φονδυει. 
Ῥ. τι, .4..γ.}1 γ άς πηι ὲοτιθεπ 

ἄυτα ἤι ῥπαλέως. 
Ρ ιεσ.Ν Καὶ 1 ροηο ἐν γίγνετ 

Ρίο ἐγνίγνεται. 1: 
Ρ τ: 4.0.Καὶφ.] Κεροπεπάαπι ριὶ 

τὸ ἐκόμισε: ρΥΟ ἐκὸ μίοσε. ; 
Ριπ6,Ν, Οὗτος 1 Ρτο βῥποος ἱερῖ- 

τοῦ εἰἴατι παράῤιοος. Ατ φυϊ ἀδ,νίμς εχᾶ- 
Ρίατί ἴῃ απο Πομζία γος πὶ Παταπι εχ- 

ἀν Ξ 5.-- 



και, ᾷ οδρίεμ 4 νετίαπτ τεροίαϊε μδῤ 
πηρύς.οὐἱ άεπι τἀπὶ δεη 3 ποη οξίεο, 
αύμπι ἐρίς σοπεγα 4 επιὶ οπιπίαπη εἀ!- 
εἰοπᾶ Βαυς!εϑίοπξ (σφαυτας ἤς, ΑΔ 4 ες 
υἱὸ ἀ πηρὸς π [ιϑξίσετεῖ αἀ 14 ἐχρτίπιξ 

ἀᾶ χυοά ἀείοςτί διε ας ἩΠΠις, Αὐ ἐχ 1Ηϊς 
ἀυιαδας (στ ρεατίς ποίετᾷ ργαξετο,υὸά 
ἱτγουϊςὲ ροηὶ (οἴεται βῇποος ροτίας φυᾶ 
δρῤίςο; ἃ παραΐρασος. 

γ.Ωςτ᾽ Ριο τὸ μέρος [ερίταν ὃς τὺ κεέ- 
."ς. 5ὶ τὸ μέρος » ΠραϊβσαὈῖε τὸ ὅγχιξοηλον 

αὐτῶ μέρος: {ἰ τὶ μέρος γεγο το μησὶ ὁπὸν 

μέρος. 
Ν.Εἰκ.]Εχ νετισοι απ οταζα 1 Γορα 

το παρβήλυϑεν ρτο προενίωύοχαν » ὨἰΜ1] 
ἐπιπχμζαίο (φυίι. 

Ρ.1:7.Υ.. Τὸ φοιο].] 20 εἴτε καὶ ὀκὶ ρύο 
ὥτ᾽ ἐκάϑητο. 5.4 ἡ οὔταπι παποϊοδιουξ 
ταί πινε τες ἄυο εἶτ᾽ ἔρα μϑρμ,ἐἰτ᾽ ἐκαΐ- 
φητο,τεροπάφαης ἀυοθιις {Π|ς ρὰρ, 295» 
ἐ)ήλατο, εἴτε δ) ἐπῆν ἴα ἀϊπῖςῃο οχ σαι 
ἐπιϊτατίοης (σείρτιπι εἴϊο πος νἱ ἀοεατ, 

Ρ. 28... Ανςαὶ] 2 ἔφην ρτο ὅδιν,ὃς 
{εοϊ αἴ ες {Π|ατὰ εἰ οπ ἐπὶ ἐπ ἔπτις 'ο 
οὐπὰ τοροηΐε, ὀχροηοης, δίλης ἃς ἥγπτα 
(ιητ,ἄαας πηδιλις δαί τον Ρο5.56 4 ἔτη πὖ 
ἔφην (γι δεη άσηι εἰἴοτ. Αὐὐάδίμϊ αὐτῷ φαὶ 
δῶν τετί πεησος τὰ ἐχροπούοπε Νἄσιυά 

τος σαι Ια αηάὶ ν σον εἰ, Νόσας ετἰ- 
Βιις τεροτιεὶς νἱοἴδυς ᾿αδξατὶ πλι]εὶ σσα 
ςεάττιπυ ἀϊοας Πὶ ἐουίαινο ἴα δτα- 
τὶ ἴας ἐΠ Ὁ ἀυπὶ τὸν ἀοϊϊοίατοτ. Οὐδά {1 
ετἰᾷ ηΠ8 ἐχρι! !σατίοπεπι ἐς οϊ αι: ρο- 
εἴτις (σαι ἀπ φυὶς οχ πλογ, πὴ νὴ - 
ἄεο οἱ δθὲν πτυτατο ποσοῖς ἤτ, 

Ρι13:.Ν Εἰς ῥδογ.1 Οοηίαϊτὸ ροῆτα 
εἢ ἰπτετρυηδ το ροίὲ πλέύσοι , νι ἀϊοα- 
πὰς ἡ λθέ τις ἐρω δῇ εἰ πλϑύτοι. Οο ἀ τίς ἱ-- 
τὰ ςοἸ]οσαξιπι οὐἰογυαείοης ἀνηᾶ οἵ, 

Ῥ153. Ν. Μηδέτιν᾽} Ῥτὸ αὐ ϑοσιεύμυ 
Ἱορίεωυν οὐ αὖχ οσιύην, ιιας ἰοξτῖο πλιμὶ 
{υπιητορεῦο ρἰαςεῖ. 

Ῥ ιν Τὰ 5,1 Εχ σπτοτατᾶ ε- 
ἀϊτίοηιην ἐπτογρυθξίοις βυ]]υπν ἔδι- 
μπὶ εἰϊοῖο, 
ν τί μφ.}Α Πα εἀτεῖοπος μῆς νον 

{μη ἱπιροτξεξξα παδότος ποάο, πὸ ὃ 
γῆήφας οὔποτε βάψας. ερο οχ νεἴιςοάϊςιπι 
δυτβοτίξατε ἐχρί εὰϊ. 

Μ΄. Οὐδὲ παρ.1 Γερο ροτίως ὠκτεινύσης 
ῥυτίδας, Ὡς ργο ἀιισας ῥεῖ πχαπὶ ποηιίηὶς 
διυΐεις (γ1]α πὶ 4: σοτεῖρί (οἱ ο, 

Ῥι1256.Ν.Α».} λρ' 'σεῷτως Ρζο σ᾽ 
της. αἀπιουθὴι πῈ πλα]ο. 

Ῥ.157γ. Ν, Τοῦ ἀυτεῖ 1 ΑἸτας εἰτυίας 
εχ νετιοο ἀ, αἰξογχατ, αι λίγα αχ Ηἰς, Δ δα - 

λον, οἱ ἢ πόμα δῶ (εττὰ αἰ ἈΠ Γαι Πάπα 
Βαθετε πος ερίργαπιπνα ντάστατ, 

Ῥ 158... Καὶ λιμι.7 [ἡ αἰτὶς οἀϊε.1ε- 
δἰτατ λέχτοια ρτο δέκτεια, ροῆτο λ ρτὸ 
“1.411 ΠῚ οὐ. ΠῚ ἔγοαυἔεοῦ ΟσσΌΓΓΟΓς, 
ἴῃ πεῖς ἰη Χεπορμοηςξ ἀπποιιάοουϊ. 

Ῥιιφιιον᾽ λαλ. }1τὰ Ἰερ ξάσπγ,νε σε 
νετίασ»ποηνε ἰπ Πα εἀέτ, ἐγοὺ δῇ σε πα - 
"λιν ἐλέγξω, 

Ρ.142.Πλίω γε βυπὶ (οτὶ δὲ - 
ἄπι ἤει, ἢ γὸ, 14 εἰιχυα ςπί ΠῚ ρατίο. 

Ρ.144.Ὁ. Γᾶσιν ἐπ᾽] Ἐχ νειιςοά. 
τοροίαϊ αὔκον ρύο δργύρκον , χαοά ἴῃ 4- 
ΕΞ «ἀτε!σος τοραρηαηῖς νοτίας ἱερ ον 
μαθεοτυτιδοά ἀεδυὶ ξοτιαῦτε ἃς ἰητετρᾶ- 
δίουξ πιαζατς,, σα ἐτα ᾿ς ρ στογατ, κόμωστῃ 
τὸ σὸν, ἀοϊ ηἀς αὔριον ἔρχου Καὶ λάζε. 

Ρυι4ς.Ν. Εὔρ,} Τητετρᾶρξ ρυτο ρὸ 
εἰ ροἢ λυσαρινε Πτ, ὁ παῖς λύσας δῦρεν φῦ ῷ 
Υ.0 τλ.] ἴὰ αἰτεῖς φάτο !οερίτον πεντεπε- 

γιχρότερος γν πὰ γοσδ. Πιοἀ ογγοτὶς πα πὶ 
Ῥύσθοΐς συμ αἰ ἰςιταπι οἱ φαὶ ἀοξ: Η{1-- 
πγαὰ αἰϊοηιΐ ἐπ ἢος νοΐ πιεῖ ἐς ΒΟ] ἐα ἐ- 
ἀτάτι Νες [ο]ὰπ) εὐγᾶ ἀὶ οσσαοηξ, (εἃ 
δε τοΐζαπι ἰςἰου ἐπι ἀερταιαιάϊ Πἴης 
(ἀπιρίεγυῦτι ματι φααπι ηἶ 1} νἀ εγοπε 
αυοά οιτπὶ παλαιοῖς ἰυπρὶ ροίϊετ, εχ πὰ 
λαμ ςοᾶ ς,αἰτας παλαντὴς Αἰ ἰπς πτολαι ας 0 
πρὸ, ἔεσοτιιης, 

Ρ.149..Ο([λ.11.ἱτογυ α ποπιὶ 
ηἱ Δᾶμες ρτιῆχᾷ ργσῆρο ροτίας αττῖοα 
Ἰο οιῷ, ὃς τελείαν «γι ρος τύμζοις ςοἸ]ο 
σαγντ αὖ οιξ ἰηςὶ ρίας τείροηῆο. 

ΜΝ. Εἰσεπτο). 75οὐ ἰξεῖ 07 εἰς ὄχεδὲσ μεύφν 
ἃκ εἰς ἐνϊαφιάζειν που αἰουτίοτ. 

γ Οὐχ ἔτ᾽} καύαῷ ἴαμα ρτο αὶ αϑί- 
ἀμμαςρο ποβεᾷ ἰοδίοης τοι ξάᾷ ςξ- 
ἴεο, ὦ ρτὸ καύαρ αοοἰρίεης. 

Ῥυιςο.Υ. Καὶ πυρ.} Ρτο σὰ συνίμδμον 

απποίατιγ οχν οἴιςο ἃ, ϑρασυνόμδρον,φυοά 
μυΐς ἰοςο ορεϊπγὲ ςοηυεπῖτο νἱδοαγ, 
ΝΝικ.7Ρτο λῶν Ἰερίταν εὐἰὰ ὡτων, ἴῃ 

νοτισοά. ιος ἐρὸ Πϊς (ςαυεπάος εχ  ὶ 
πιο. Ἑοτεδῆς αὐτῷ ἀἰπόλλων ᾿ἰπςοἷα ποτα- 
τί ηῦ ἀεθιῖο, φυ αὐκῆοῦ ὀρ Ρ τᾶ πγατὶς 
Ἰαάας εχ απτδὶριο,ρατεῖπι ἐαπαιαπὶηο 
πίῃς Ρτορτῖο » ραγεὶ πὶ τἀ Πα υ ἀρρε [4- 
τἶμο ντεης τῳ δἰπολλων, 

Ρυις}.Υ.Καὶ π ας νεῖδα αὶ τί γὸ 

ἀάϊτα ἰητοτγορατὶοηὶς ποῖα ἔεραγαυὶ κα 
{εηυοπεῖδας, φασπι αητφα {ΠΠΠς ἰμπέζα, 
π0ΠΠ (πη μαδειξε. Υ ἰάδηταν δυτξ ἐᾷ 
ίοπατε υοά νυἱρὸ ἀἰςἴπγιῖς, Εἰ διῶ, Φα ον 
ἤμε ΠΗ͂Ν οἱνἘν φιέεη αἀφίηε ἰκ ξὶς ἰὴ αυοάζ 
ἐρὶρτᾶπτατο ΓαοΠ ρα τς ς, Καὶ τί τὸ, 
οὐχὶ κα τῳ βεῖσεν,δις., 

ἔν, 



ν. τὸν] διάσυαμι ποῦ ερίργαπληλα 

πλείστας αὰ εἰτοΐαπι εἰς δασεῖς αιὰπι εἰς 

κουρέας τεξεττείαγ. 
Ρυις 4. Ν Μηδὲν 11. ἐρίκαν εεἰᾶ Μη- 

δὲν ἑλῶν αὐτὸς » (εὦ ας Βαδεειν Εἰς 16- 
ἄλῖο πιαρὶσ πηι μὶ ρίδοιμπτ. 

Ῥ.1ς8.07. Κεῖται 1. 6 πελι καμῇ 

Ρἴο παλικσίμαῃ » ῳ ἤαυῖς τετίπετε νεῖ 

ἵει, ρύο αἰϊουτα ποπηΐης Δοορεγεειτ, 

εὐΐμς, τἀ 6πι γε Τιυγῖν» βίραηζεα εἴες 

εἴϊει σου ρουΐβ γος οΥταδ, 
Ρ.ις9. .Οὐ σὺ] Μαϊΐϊηι ὥμίῳς “γε 

ἢι οὐ Ὁ μίῃς ρτο μυὴ ῥομέῃς.. 
Ῥ.ιόι.Υ Καὶ νι] [ιερίεαν ετῖατα ὃν 

δῇ ἐνιαυτῷ. υα Ιεξξιο ξοτεαῖϊε πΟ οπιηΐ- 

πο τεϊοἰεηάα εἴ τνε ἀϊοαι, παῖς ρίρτο 

υἱχταηὰξ ροι ἀπηυπὶ ρετίυαάετί Ρο- 

«οἶς νευγρούοτας 1 ]οξτῖο ἐν δὲ ἰαυ 

Ἰῶ, ποη πλῖηις ἀπγποτε ίχο ἱπορία εἴ. 

Ῥ.ι62.Ν.τέϑ».1 Βόροῦο κχτ' γαίας. 

ψὰ Ραρ. 1679 Ε|Ὲ σοι ΚΤ' γῆς κούφη κόγις οἰκβε 

Νέαρχε- 

γ΄ Αρχόμ. 10 εἴδει ᾿σεετραπδίοη ἐπι 

πμιαπὶ αἴτα εἀϊείοπες Βαδοηι ΡΟΙ οὕτω, 

σε Πιϑέλες δῤχόμεϑα δὲ πούζομδν ργο δρ- 

χώμεϑα δι παΐξωμϑι. " 
Ρ.ι64.Υ. Αἰαζω]Ηὶς ερὶ τᾶ πιατὶ 

Ἰοςὶις εἴας ροείις ἴῃ εἰτιεἰς γραμμματικοις. 

Ριιές.ν. Καὶ τεία 1 Ουϊάαπι ϑεία 

Ἱερεπάυπι ςεπίοητοίς 4 αμοηλοὰο ἐμ πὰ 

κερα σας ΠΟ ΘΏΪτ6 ροΥΠτ,ντἀοτίης: 

ΝΜ ᾺΑ ΚΟῚΝ ετίως Αὐαθὶ ρᾳ4Ρ.376- 

Ῥ.ιγο.Υ͂. Καάγρ 1 [τα]ορίταγ ἢ. οσ 

ταπῖρας οάττπες ν]14 ἐχ νετιςοά. ἀηΠ0 

τατοτ «ΠΑ ἸΙεδτοι Νες ςετεὲ αἰϊτετ Ιεροη- 

ἄμηι οὔε εχιβίπιο » (εᾷ Γυολ]Πἰυτὰ ἀε 

τηάδυβεία Ηἷς ἐοἱαοιηνά σσιμ Πς ἐπ 

πιξιίοης εἶπ5, δ. ἀϊςεπε (ς,ᾳυοιῖες οὔ 

«ίριεἶατ, ο5 Βαῦοτε (οἱαεἰηγῖς κάτι. 

δια, ἤπια εεἰἃ (οἱ αοἰίπιο νίμπι εἴϊεινε 

οβοπάατ,ποι ἰο ἀπν εὐπὶ ἰητυξάο, [εὰ 

ψεὶ (οἱὰπι εἰὰς τεεοτά8 40, ἔς τη (οἱαεοἱ 

ἔπος ἐπείάοτο [τὰ αὐτξ εἵε ᾿ητε] Πρ η- 

ἄνιπὶ τὸ τόμα μου δέδεται, (οδ2οιπὶ (ςο 

παῖε, μος (επί, Ος πιο νἱπξτα εἴ, πε 

Βαιβατὲ Ἰοπιατ) ἐχ ἱρίο μα οῖ!ο ρύοδα 

τε ροῖα, οι Βὶς γετγίις ρᾳρίηα 136 εἶδιι 

ἀιτ, Εὐθὺ σολοικίζον. τὸ τόμα με δέ δέ). 5εῖο 

ταπηδη σακόλουγα Παῖς [ο] ςεἰ[πηο ηδ 

ΟΠ πα ἀρ ροεῖᾶς ρυ:ο[Ἐγεῖ ὀχγατο. 

ψ. πὶ (ού. ἘἙοτεαῖϊε πιεϊτιδἠη- 

τετρυηϑῖο ας εἴ ροβ Παῦλε, νοίξ 

παΐτες ςοἸΤοςα δίκαν, νὲ ἤτ διδξαι ὡς ὃ-- 

τὶ παύτες.ἡ.4.51 νὶς ἴτα ᾿ηδίτποτε Εἰτα πα 

ταῦτα νὰ ἐς σπχηῖθιις γιοῦ 9 ἢπ|ὶ 

Ἰὶς ἐμαδατ,οαμε Πἔτοτᾶς ἀιίςας, Δῖαας τα 

ρηιε 4Π|Ί τυ ῖσος οὔτε γποίοτος Π1ος 
νι ἐὐυησόν "ἢ νἱἀδαητατ. 

σι ΟΣ κψ.1 στοά  ἀειλη) ροεὶϑ 
κρήτοι ἃ νὴ δία εἴϊο ςραταη πη. ᾿ 

Ῥι7:. Μηδὲ} Ῥτο φλέξης 26" βρέ 
ἔς. χαοά νἱ ἄσειν ΒΕΙ]ὲ οσιιπη τέφρίω μις- 
ϑύσκων ςοπυεηΐτο, {ϊ πτοάὸ πῦρ ρτο ςα]ὶ 
ἀϊς οἰπεῦῖθι5 Δοςἰ ρίατηυς. 

ΟΡ ι7γ4.}.Λάϑριον] 26' πορδύσοις ρτο 
χρρδύ σαι. 

Ῥ γε Τὸν Σργ.} τὰ μας ἃ ρτα- 
ςεἄδεμεῖθιις (εραταη Δα ἢ (τας αἰ} ἐγ- 
Ροριαρμΐ ργαςςάξεθες ᾿ππχεγᾶε) ἴαπα 
ΡΓ146ηι ἴῃ πγοὰ εἀϊτίοης Απαογοοητὶς 
ἀοοι. 

Υ Γηεαλέον} Ψηῦ ἢος εἢ εχ πγυϊεῖς 
ῬΑΙΠα 1 ξιτεῖς φυοά ἀετεχὶ ἴῃ ῥτίοτα 
πλελ(δίαυ! ἀξ οπγηΐ ρα πλ}) Απαζγεοα 
τα εἀϊτοπε:ὰ ηο πος ερίργαταπια,ςῦ- 
ταπξαῖο ἐαπτὰ πὶ ψογίσιιπι σοπετε (0 πι- 
Ῥῆτινε ἐχ Ηἱρροπαξξε 111 ραρ...39.0. 
σω γαωυή,ἕςς- 

Ρ γε. Κ.Ρηγν.1 Οὐχ άᾷ εὐἀϊείοπος 
Ῥίο πος νοτία ᾿ἢππὶ παδεητ, Αἶψα οἹ αἰ- 
ναϑερικαΐνων ψυχορϑρίω κραδίζω, Ουἱ νεῖ- 

{ὰς ποη Πατιίςα {διε ἢ Ἰεραπιις, ΑἾΨ 
αὐναϑερμιεήνων. Οὐ ἢἰς ἐπτοπάατο Δπῖθρο 
ποηάιτις αἰτοῦ ἔογγαε ποη ἔμοτίε. 
Ἢ ΠΝ Παιαὶ 1. Τ᾿ ΟΪεγαδη]μς εἰ 

γαιδῥειν ρτο μδροναΐμϑμα!, ιιὰ τι μίδονα- 
ἐϑμίμυ,ντ πὰ με παρ μες ΠΗ ἰατίς 

Μ΄. Οἷσιν) ΜεΙτΩς ξοτεα 8 ποτὸν, 14 οὔ 
ῬοτατιοῃςΠΊ. 

Ρ.178.}.Α δηλ. ΤἸἀ6πνεἴτοϊες ρᾶρο- 
(εηποητο ἐρί ργαπηπγατῖς σας ἐΠ τ ΠῚ 
Πῶς ἡόμίω,ὅις. ἴῃ απο ἀτπιο νοτίας μὰ- 

ας τερετζαηεατ, Ν ἐγ ᾳ; ἐρΊ ργᾶπηα σεττὰ 
πο αἰἴο αιιὰπι Ρ 4] ἀϊρ πᾶ τἀ ϊςο. 

γ.Οὐδὲν] Ηἰ [τ 11 ἀπο νοτίας φυος 
ἀἰϊχὶ «τερεεὶ ἤης ν]14. πιυτζατίομε 9 πιῇ 
φυὸδά ἴῃ ἔπε νοτίυς ρυίουῖς ἱερίτζαν ἥα: 
ΡΙῸ οὐδὲν, απο πηαῖο. 

Ρ..79.Ν).Αλλὰ ) Μαΐο ἔντυε, ιοά: 
1|8 τι φυΐ αι μα εηε. 

γ Εν «Ὁ ἀειμι πη ]οςυπ ν εἶ ροἹ αἰ- 
γρρανομώω ν εἶ ρο ! παν ἱπτοτρ ἄρειε γο 
Ἰεπθυς γε χα], 

Ῥυιϑι. ΤΩΝῚ εἰ ὅρκοις 'Ἰππρξς ἐἄ. 
ὐσοοθυϑνοι, ΔἸ ῖηριε ροΙ ὠλεσειν. 

Ῥ ιβ2.ν Ἥλιος 1 ΑἸά πα εἀϊτίο Βα- 
δεῖ αὐδῶς γεός, φυς Ἰεδτῖο οπιπίηο τεϊῖσ 
εἰεπάλ εἴ. 

Ὑ.Αἰν. 7 Τὴ αἷτὴς εἄττιρεγρετᾶ ᾿υηϑδ 
εἴ μος ἀϊβίεπου ουπὶ ργοχί πὸ ρας 
ςεάἀεπες, φυλή δά Ἰάεπι ερίργᾷπια ροτσ 
εἰηξο, Οαΐπειίᾷ ἠσηθ! α 1} 4 ἀϊίς ῃδ 

ἢ 
- 



φιοᾷ ργοχί πιο ρτοχί ΠΊΒΠὶ οἰ ουΐτις ἐς 
εἰσι απ, Οὐκ ἐμὼ δὲς, ερὶ τᾶ αχατὶ ρτα - 
ΒαητΙη ΑἸάϊηο αὐτῷ σοάϊςος τοτῦ οτῖαπὶ 
(ςαυεης,υοά ἰποῖρῖς, Τῷ σι σοίω, Ηϊς 
δηηοάίταυτ: 
Υ. Τὸν α. 7 διε αὶ δπθκρουσον ἐμεοσ' 

Ἰερετς πλαϊίης, [εἀ ἀε χόλον αιοἀ (εοτ- 
ἢπι ροίτιυπα ἐὐῖτν 1} ἀϊσυητ. 

Ρ δ. Χρῆας] 1π αἰ Πϊς οά τε, τα 
ἱπτογρυηρίτον Εἴς νογίις, Χρήσις γὸ πλού- 
πουγμδῤτυς Ἀπολλόφανες. υαην ἰῃτογραῃ- 
δϊοηεπι ξαϊ πη εἴα ποη απἰπιδάπού- 
τεῆς Μοτις, ἵτα νεγεῖτ, 
τε άϊτονι αρρεί!4πε οπεποσ γερο ρ᾽ ἐπὲ ἱπορέτο. 

τς Ναην [αοὶρ [εν οροντεβι» Ἀροϊίσριναπες. 
Ὑλητὶ εἴ σεῆς ἱπτοτραπροῦο. ΟἸαηαα, 
ὅς πος ἀεθυῖς απἰ πιαάιυοτς Μοτιις, 
πο εξ Α πολλοφαΐνης 5 (ςἀ Απολλόφανες: 
αἱ (οτεὸ (οουσάαπι νεγδὶ Γυδδηιίοΐ 
Ρετίοπαιη (θαι άϊεη ἀᾷ σοηζαίε, δὲ αά- 
μειίππι ὧς 

Ῥ 188. Εἴπερ 1 2 ψυχῆρτο ψυχῆς. 
Ῥ 9.  Δοω.}ερίτωτ ὃς ταν Δού 

νάκος εἰξ οαἰμίης ἐκ σαι χὸς ἥκο υδύη. Τῃ αιια 
Ιεδῖοηε ἔμπης ετίαη ααὶ ἔγχει χος ρῖο ἐκ 
σειχὸς τΟρομδηῖ. 

ν΄ Αγυμ. 25 ὑπ᾿ ὀδᾶγτα Ρἴο ἵζυ- 
τα. 
Ρ.199..Αἴλ. 2 Ῥτο ὀψὲ δηώσοις Ἰερὶ 

τὰς εἰ οἱ απότε δήσεις » αιο ἃ πἰ Πι]ο πιὰ- 
δὶς Ῥτοῦο ,(εὰ ὁ ψιλιωώσαρ τορομοπάμπι 
(υὐρί σου, 

Ρ.:οο.Ψ. Κείμεϑα] Γιορίτατ ςεῖαπι 
Ὁἷς κείνων ῥήμασι πειϑόυδμοι. 5 ἃ νομίμοις 
τηαΐο,ντ ραρ.10Σ,) πατέρων αἱἰζοιυδμος νὺμε- 
μα. Ἡεγοάοτυς ταηχοη Πα οἵ ρήμασι, 

Ρισοι. ΚΟ Χ αἰρετ᾽ 7 εὔὥτως ξοτιαῖς 
πολέμου (ἐχυοητί δες ἱππρογοζαγ, 

Ῥι;χο;:.Ἕ.Δακ.] Εἰὰ ἃ αἰϊα Ἰεᾶϊο; 

ὥπενσοὶ μένον ὦ ἀποίρτα. 
Ῥι:ος.Υ͂. Ανδρὶ] [αἱ τας ΡΟ ΠΧ ας 

τοῆς πος δρ᾿ βγαπη πα Π δ το 4. τ παμων 
Βαδοτ,ἤοη Γωπαΐ μων; διληϑαρχρς Ρτὸ ϑη' 
φυσς. 

Ρ.:04.Υ.Ην ογ ἐς75 «Πιοϊ αἴξες ρτὸ 
βόφρυχον {υὐρί σατυν τεροῦ ξάιι πὰ πυροξε΄- 
ρρυχον νεῖ δὰ τυϊζύφουχον, (ε ἃ ποι τος 
νοτίως τοτϊηοηάο ἐσ ἐμεῖο, νὰ ἐρίς τοεὶ- 
ποτ ἀἀε αυὸ ἃ πυροξόςυγον ν εἶ δὰ συξ΄ 
φούχον πο ἔατίς αρτὲ ς εἰκόνα ἰπηρ! γἱ- 
ἀετατ. Αἴ ρτὸ ϑήρης πο ἀμ δῖτο αυΐη 3η 
ρὲετεροηὶ ἀεθεατ. αιατὸ τα Ἰορεπάμπι 
(ἢ ἃ πιεὰ ςδιεέζαγα ρο ταητῦ νἴταπι 
Ἰοςὰς το  ἐξτας εἰ)οξίαοτ αι, -- ἐσ ἐμεῦ 
τὸν βόςρυχον, εἰ ύνα γήρης. ; 

Ῥιτοσ.ν.4 δηλ. Κοροης Διοήνοις 

λα πύου. ἧς εἶ πὶ ἴα ἐρίϊις Τγόοπὶς νἶτα 
μος ἐρίργαπτηγα νὰ ἔα! ρτὸ ἔοττ. 

Ὑ.Τιω͵ Μαϊίμι αὖ τρίν. Ἀρυά ΠὈίορε 
ποπὶ αὐτξ( αι ἃ (το απ οχ οὐτους)ορι- 
ταν ἄγ. υοά αἰ ἢ ἀυτνίυςυ]α πὶ οἶος τυ τ 
ἀϊσαείιο ᾿ἅ απι; ρτὸ εἰ, ςςοτοε 
ἀρυΠηπιυπ, πυης νἱ ἀ εἰ σοι, αὖ ὁ ωρὶν δὴ 
λοχρίοι ς ποσὶ βαδι[ στ, ἔδρα με γυχτὶ μιᾷ τὴν 
οὕτω μακρίκὐ ὁδὸν αἴσαὰ ο. ΑτἰοΒοΙαῆες ᾧ 
Ἰερ τγδς αὐ πιῖτᾶ ἀϊ ἁἀπονδ᾽ ἃ ἘΠ ἀϊ οἷς. 

Ῥ.:ο8.. Πρῶτα } Βεδυΐ νεῖ αδίς- 
συς ἐχεπιρ τί ἃ ςδίςηία τεροπετς Μεὲ- 
νιτπείαις. 

Ν.Κἄσ"} ϑδυπὲχιΐ ἰασιπαπν Βυΐες 
ψοτίας ἐπιρ! τος, ἴτα (οτί δαηε, ἐπεὶ οὐχ ᾧ- 
δαξ, οὐ χορὸν οἷ γ᾽ αἰ χέρων. φυλαὶ οι - 
ἢ ὲ πὰ αΐ ρτΐπγις Πδ1 αἀίοτιρῆτ,πδ ρτῖς- 
τις ἐχοορίταυϊς. Ποδ  ΠΊπλὰς ἐπαττας 
τοῦ αΐτις οροτῖς, Εοτεὸ, ἱπαυΐτ, ἐπεὶ αὶ κα 

λαΐμεοιζίν εἰ ὡδαξ)οὐσγ᾽ ἔρον, Ὡσαὺς ἀπιο- 
τοηγ. ἀϊχῖτ ἐπ πῃ αὐλοὶ, καὶ μετ᾿ ἐρώτων. 
ως οἵξ ἡΠ πὰς φαοαις οἰ οξξυτα: ἂτ ορῸ 
Ῥατιῖπλ παης, ματεῖ πὶ {Π|1πῈ ργίοτεπι ίοσ 
αυςηπ»ἶτα ἰοροτς πγαἱ ἐπΊ, ἐπεὶ ἐκ δαὶ, ἐκ 
ἔρον οἷογ᾽ αἰ χέρωνι Οὐ ἃ ἢ νετὸ ᾿ρία αὐτο 
τὶς γεγδατειϊηοῆτο5, οὐκ αὐλοιῤγούχ ἔρον 
ἱεραηγυ: 

Ῥ.209.Ν Μνήμης] Μαϊϊπὶ μνήμη: 
δ. οί ̓ αῆδες δυζοπι μνήμης τος πη 5, ἕγε- 
κα [υδαπάϊε. 
Ῥυσιο. Αςέρᾳ 1 Μαϊίηι εἰσεεϑρᾶς 

οὐυπὶ Ὠίοροπε Γδεγεῖο ἱεροῖς. 
Υ. Αςὴρ] ὨΙΠΙςΠδ μος τοδίυς αραὰ 

εὔάξ Ὀἱοροποηι κ ρτισεἀοητὶ ἔερατα- 
ταγνᾶς ΡΓῸ αἰἵο ἐρὶ ρυαπηπγαῖς Βαθεῖατγ. 

ν.Αδέσισ.] Νοτγοηὶ πιαϊὸ δἀίογι δὲ- 

τοῦ φυοά αἰτοαιιΐ πλυΐτο οἱ οο απεῖυϊἧ: 
Ἰίσςς ἰά αἰϊαυαηο νίπτραυοτίτ,δζαυϊά ξ 
ϑαγόντος Πγυζαις ἴῃ ζῶντος, 

Ῥισις. Υ, Ηδηιον 1 Ἀθροῦξων τη τὰ 
πος ερίβταπηπηα εἴτ! ο εἰς γαυαγήσοωτας. 
υοάταπιεη πες εἀϊτῖο γορειίγα πὶ πὖ 
Βαδευ [εἀ δὲ κά πυης Ιοςσιπι Ἰςοτγεπι 
τα Π ἐτεῖτ "ορί τον δυτξ 1δ1 Ἡ νι ρτο Ηό- 
ψιον ὃς ἐκ γύυϑμον ρτῸὸ ψυχόμϑμον. 

Ρ σι. Τί ςἹΥ͂ εἰ, ὑτολείπετοι ἠπὸ- 
σον, ἷζε. 

ν΄. Αἱαν] οὗτας ἢ ν᾽ 53), ες. 

γν ρα] Κέρομπο Χρίωῦ δβα, εχ 1Π|0 
ἱρίο Ηοτοάοιί]οςο, ἄς αἰτῖς αυΐδας εο- 
ἀσπι οαυςηἀϊ ροπογὸ ντίτυτ. 

Ῥ σιν. Τί [λ.] Μαϊὶπι τί [λυκυ' μοι. 
Υ.τίμον 11 Πα νετθδα ου᾽ γὸ ἔτ᾽ ἐσσὶ 

10 οΠυΠ] ραγεητΒ οῇ, τα οτἰαπὶ ἀς δὰ! ἔος 
ταῦτ ρο τί τοὶ ἱπτογρυηρογο,ῆος (ςη(αν, 
πί τοὶ ἐχϑρέγ;φαος καὶ σκότος; 

Τα, ἢ. 



ῬοιοΝ Υ ειρ.1 Αρυά φαΐ ἄδην ρτὸ 
σλοκώμμοις ἱερίτυν μαςοιῤ,ίεὰ τερυρηδη- 
τε νετίας πηεηΐιτα- 

Ῥι::ο.Υ͂.ΣΙγ.] Δ χρυσεόμαλλε. 
Ῥ.::2.ν..Οὐτω. ΜΑ] τ πᾶσ᾽ ᾧ παξ- 
Ρ,2:4.0.Ἀρτι.] 5ἴατε ποη ροχεῖξ 

ἡ αστολοιο( παι ἱτα 'εραι διίς πο! απ ες) δά 
ὩΠ ἴῃ ἑασερία 5 αὮ τ ἑασέρλοι χυζατὶ ἀε6- 
Ῥεατ,ἀυθιπ| εἰ: 
ΜῊ ᾧον. 1 ερὶ ροῦπε δι ἠώοι. 

ΡῬ τες,  Έρπων.} Ῥτο ἀμφικέλῷ- 
89. Ἰερίτισ ὃς αἰχ ικέλϑυϑον. 

Ὑ΄ Ὁ πόσον.) "ἃ πόσον. 
Ῥ.::6.ν. Τρυγ.7Ηαης νοςοπὶ αὔ- 

ὁεμα (υἱρίεἴοπε πγοιάϊ ΠΡ οτατ γοτίας 

{εοῦάιυις ρᾶν. 42:.ᾳ αν μας ᾿ρία ἱποῖρΙτ. 
Ρ.::9.Υ.Τιμονοη ΙΝ οι πιαὶ ὃ ξοτεαῖ 

(ς ροΤιμιονοη οοἸ σα ταν τελεία «ἰγμὴ» 
νυ τε ]εᾶλο ποπιῖπε {Π|0, ςορίτα ἃ 415 
δρυὰ ίς ἀϊσαῖ αυς [ςσυυητατ. 

Ῥ.:3:..Ας] 26 ἧς. ὅς αρυά [.4ετ- 
εἴπη, ὄζον δειμυὺς ἔρως. Ἀρυ4 Ατμοπαῦ 
δυτεπὶ πικρὸς ἔπε ςκ ἔρως, 

γ Ην νέον} Ατβεπαας ργο γε 0 
δε ρυϊποὶρίο Γδαπεητὶς μαδοι, ἃ δαλοὶ τεό 
στὲς οἰπαντήστωτες ἐκείνης ΠΠρωτοπύρου. ἘΔ- 
ἄεπι ἃς δριιὰ Ὠίορεπᾶ νεῦθα τεροτίαα- 
ταῦ, ΠΠῚ᾿ ᾳυοὰ πρφῳτπλόου παθοῖ ῥτὸ 

“ὐϑρτοπόρου. 
γ.Πρωπᾷ. ΑΒ εηαις πάθει ἥκετε ρτο 

ἤλϑετ. 
Μ΄. Μηδὲ] [πῃ νυἱρ. εὐτο!ερίτυν καα- 

ϑονίοις μτ' δα μόνος, Πα ἔετεῖ ποπ ρῸ 
τε ε4. 10 τοπεπάο καΐαχ ϑνίοις, πνὰ 
ταηάτπι εἰ δαί μόνος π᾿ δαί με σιν: αὰτ ἢ 
(δίθατε αυὶς ΠπΊΑΠ τ δα κίονος, 6Χ κατα 70 
τίοις,ν εἰ κατα χϑονίης ν εἰ καταιχϑονίου ἔα- 
εἰατ πεςεῖϊ εἴ, 

Ῥ.54.ν Ἡρπ. Ρτο ὀόδηςεγν εἶ ἄπληςε, 
νεῖ ροιίτς ἀλλιςε ( ἐα ξογπια αιια ἀϊ οἴτοῦ 
πολύλλιφος αὐ ΗἩοπγετο,εόσιας (επί 410 
[151 [ἀεπὶ ἅδης αἰλιτύδυτος νοσαλτυτ)τε- 
Ῥοπεηάυπι ογεάίάετίπι. ΝΝὰπὶ αυο- 
τιοάο ἄλληρε ΡΥο ἄλαξε ἀςοἰρὶ ροηηι 
ποη νἱ άεο. 

Ρ.:36.. Φείδὲ το [ἃ φυϊδυίάαπι 
εἀϊεϊοπίδις ᾿ἐρίτυτ σὰ παΐη ρύο δρεπαίῃ: 
(ςἀ ἢλης Ιεδίοπεπι δ (οὰογ ριέζοτες 
δὲ ροετα (401 τὸν χρόνον δρετανηφόρον π- 
Βαπε)ίο ἃ δὲ δι ἀα5, [τὰ Ιεροης πῃ νεῖρὸ 
ψήχω,οοπηρτοθαε.. 

Ὑ.Δέγδρ, 1 Ρτο δερκήμητα ρυταυΐ 41}: 
αὐ340 τεροπεπή εἶδε δερμαίλικτα :(εἀ 
νοβὲαλ ἀοδιιηπι (ςΠο] αι σοηϊεέξεα- 
τᾷ πιεῖ αῃτοροίαϊ, αι] δεοζμόνιτα (οτιδ 
ἀιιπν (υἱρίοατιτ.  ςοταῦ δυτξ δερμοίνιτος 

᾿ 

ΡτῸ δεξωζωις,εαάξ ἔοτπτα 408 αἰμζωνπς: 
Ρ.:27.. ΑΨΣΚ Λ.] νειυξίοτεπι 

Πος εἴϊε πιεοτεπι Βαΐτς ἐρίργᾶπχατίς 
ΕΣ πταΐεῖς σοπιεέζαγίς οοΠΠρο. 
Ὑ Θυκὼν 1 Γιερίταγ οείατη εἰς παρ᾽ α'- 

χαιοτφ,ΡΥΟ οὐδ εκ᾽ α χομοῖς. ὃς 118 ΙεΘἰοπε 
μαθές ἱπέγὰ 498,81 μος ερί ρτᾷπια ἱπ- 
τοτ σατούα,νί ξοτῦ ςὅτίημα ετίος αιαἱ ἐς 
ἀπινοτοτί οοάτςε εγαιεγιαγοξαν, γε ἰῃ - 
ααεηάππι εξ ςοηία!. 

Μ.Α δολοφ.] Ργὸ κρέίοσον ἔπ: κρέοσον αὶ 
Ῥυάειαιαι ἅ κρξασων» μια πηξίμτα γεσ 
{ας Βαδίτα τατίοης, ἰερίτατγ: οι ἀέπχα; πὶ 
ῬατοάϊςοΜηαίαϊ ι: φατηαῖπε,αιοά μιῖ6 
τείρδάςεε, "ὖ ἀρυά Εὐππατ μι (οἰὰπι (εἀ 
δὲ ἀρὰ Ατβειιαπι ἰεὔἴο ἀπ δηϊζοτν 
τα ἐπῖ πὶ [οτίρεας εἰ ἀρυά νετᾶᾳ; 1]ς 
νοτίας »Α κακόφρων τέρψις κρείοσων ἐμος' 
κέκριτοι. Ηᾶς ταπιῷ ᾿ς! οηξ ταΐτου ρο- 
τὰς φυὰπι ρτοθο. πᾷ νε Ηἷς κρέϊοτον, ἱτα 
μεῖζον ρτο μείζων Ῥοϊτα μαδες ἱηξτὰ ρ, 
309 ἵπ ἢος νεγξι, Γολλὸν ὁ μϑμ ϑηραΐν μαῖ- 
ζον ὁ σγ᾽ ἡμωϑέων. Αι ἐμεα (ν μαβθος ραρ.. 
498)πταρὶς ρίαςοτ,ιμιπ ςαιετα ᾿)οχοὰ 
[ΠῚ [οτῖρια. 

Ρ.228.γ. Οὕτως 7711 αἰτῖς εἀϊτιερὶ- ΑΥΤΓΤΗΝΙ εὐδλσας πὴ Σ ταῦ πεμίηε) δῶρο οαάξ ᾿ἰσεπτία,νο οοάξ- 
Ῥοείυις οὕτοτε 4110 κρεάτων Ρ΄Ὸ χρεῖοσον 
δρυὰ Αἰ Πεποἅ δ ΕἰΝαι Πα (οτὶριῦ εξ 
ὩῈΠ]1 πποιτὶ μα θῖτα γατίοης,ἴπ ρτοχι πιὰ. 
Ρίχςεάεητο ληποζαγίοης ἀοου!. 5.4 ὃς 
ἄς ρεΐοτε νεγίῃ ερίργᾶπιγατίς, ιοά εἴς 
δῃτς ργοχί πιὸ ργθσθάερης, ἰ4ςπ1 ἀϊςοη.- 
ἀᾶ εἴ ἶτα ἐρῖηι ἰῃ αἰτεῖς εἀϊεϊοιίδιις τς 
(ςτῖρειις εἴδν Αἴας ΠΥ μυρίων δῦ χορ 
ἀέθλωγ.͵ 

Ρ.:29.Ν Αἴας ἹΝΟοΙ νί ἀξίαν ἔοτς 
τὶ ροῖῖε μάχες, [δ ἴῃ μοΐχέυ λυ μάχῃ" 
τουταπάμπι εἴ. 

Ρ.:40.Υ.4 δολ.] Ἰπτὸ ποη εἢ ἀδη- 
λον ἔεἀ εἶτα αυζμοτξ εἵϊε Επιρεάοοϊεπι 
1Ἰπά4ἸςαιὈίοροπες Γλουτίε5 1 ΟἿ 5 νΊτα.. 
μᾶς Ραυΐαπιᾷ εἰ" ἐρώνῆνον ἔα {ε τγαάξς. 
Τερίτυτ αὐτξ ἀριὰ εἴ, Παυσανίζω, ἅς ΛΙ- 
χίτου, ὃς Φῶτ᾽, Ασκληπποί δζευ παποὶς ἔβρεψς 
γίλα. τος πολλὸιξ μογιροῖαι μιδρα)γο υϑβοις, : 
καιάτοισι,βὲὶ Περσεφόνης. 

Ρ.:41.Ν. Αλλ᾽7 Μίτας εἰ ςατεγατ. 
εἀϊιιοη ἴῃ Πᾶς ἰοδδίοπε ςσίεπίας ἔλεῳ 
πόπος»ὈἹΠ ῳ ἴῃ φυϊδυΐά ῳ ἱἐρίταν» {18-- - 
(οτῖρτο νἱ ἀεἰϊςει ἰῶτα. Αἴ ἐρὸ πες ἔλεω, 
πες ἥτῳ αἀπρίτεὶ ροϊε εχ ἤτϊπιο, φυξοῦ 
45ε 5 ἀεοἰ ἐπατίουίς πιεταρίαίπιᾶ πη 
φσίποτατ, ἴη ἐα νογὸ απ (ἐφαυζας ἔα πα 
Ἰεᾶξους ἀρευτΠΠπλᾶ αυΐξάξ μαδεπγις 
{ἐπίαπ, (ἃ ἱταταπχξ νὲ πιαρς νατὶηῦ ᾧ. 

-Ὁ᾿ 



Οταςῦ 14 Ἰοφυξά! ρεπυς εἴϊε ν᾽ ἀοδίυτ. 
Ῥ.ζ4ς.Ν. Χ αὔρετε 1 1, ἐρίτυν ἐη ααϊ- 

Βυίαᾷ εἀϊτ.οἰκλείρετειηυ: ᾿εἴο εχ εαἀξ 
Βατοῖ πιαπαῖς ν] ἀετοῦ εχ 40 {Ππὰ ἀς 
αυΐδυς πιοάὸ ἀϊξξυ πὶ μήτ. 

Ρ.246.ν.Τὸν]Ουα ἀπ εἀϊτίοπος 
Ῥετρεαπι μας σοπί ποῖα Βαδθης, ϑένην 
τί ϑαῦμα. 

Ὑ Γυμνὸν] Κεροπς ὡςκάμε. 

Ῥ.:47.Ν. Διῴα. } Γερεπάμπι ρυεο 
ἐκρυφϑίω. 

Ρ.:ς7.ν.Οὐδέ τι} οἴδινης οεἱ ἃ σοη 
ποδὶ οὐτὴ [ἐαποηεθις μας νοῦθα, φεῦ 
ἐλεεινέ, 

γ.Αλγ. Ρτὸ λαξέων νὶ ἄς πη ἱερεη- 
ἄσπι ἢι κωζέων, 5. ἃ ἃς (βρύξας τὴ (ςαυεη 
τὸ νετίω (ἰρεδπν παρ εο. πε ηιεε Ομ ἐ πα 
βρύξαι ρτοβινύστῳ ἀϊοὶ ροῖῖε ντάετυν. 

Ρ.:ς ς΄. Ασκηϑὺὴς ΠΠπ νυἱρ.εἀῖτ.1ε- 
δἴτωον αὐσκηεὶς» ἀσσθητι πὰ ποτὶ ΠΏ ΡΪΑ 
τἰϑοίςτέρταγα αὐτῷ ἡὰ ΠῚ οΥ οἰ ατα!ῖς, 5 ΒΟ 
Τιαῖδος φυοφῶς αἰσχηϑεὶς (οτὶ δεοχρουξς 
ταηλθη 11. τς. Αἴ ἐρο 4υΐη νοὶ αἰσκνϑὴς 
νοὶ ασκυϑεῖς (οτὶ ει άππιῆτ,πὸ ἀυττ- 
ἄνπν αὐ 8 ρυ ταῦ, ΝΝ ΟΠ πηΐηυ5 αὐτο 1 
εὐπιοάὲ, ἱπγὸ ςὅπ) οὐϊις ἰεροτυτ α- 
σκηϑεῖς. ' 

Ὑ Πμυσας 1 Οὐ ἃ ἢ ἥϊμυσας ̓ ερατπς; 
νὰ Πι ἠμυσας σὺ ὁ αρίσβις . νε της ἰηςὶ- 
Ρίαι αροβτορδε. ; ἰ 

Ῥ.:ς6.Ν  Κλεισϑ. 7 1 οξίτον οτίλπι 
μοῖρ ἔκιλεν. 

ν᾽ Ηνίχ᾽ 7 δυύρί ον, γεῖ ροτίυς ρογίωα- 
ωπι μα οο, Ρτὸ οἶμφ᾽ εἵϊς γεροπθηάιπὶ 
ἀφ᾽, νὰ ἢὲ ἀφ᾽ ἱμερτίω ἔπνεεν ρῖο ἀπέσρεεν: 
ὑμερτίω. 

Ῥ:ς ταν Ἐκ γαωμ. Ππυεηῖο ἃς μᾶς 
Ἰεδτοηςπ,, Ἐκ με γεωμιφρίης. 

Ῥ.:6ι. ν. Πᾶσα 1 Ἐοττεαῖηε (οτίρῆςε 
(αἰ ανασμς δύτεκνονγντ τ, χῆροΥ δόμον ἃ 
φρὶν δύτεκνον. 

Ρ.26:.. ΝυμφίονΡ οἹ αἰμφοτέροις ρο 
ποηάα νι ἀστυτ ἱπτογγορατ οηἷς Ποῖα, 4. 
ἀ.Ουϊά φυᾶ νετυηᾳ; Πηγ] Α ΤΠΙοαυὶ ἀο- 
εἰριεπάᾷ μος οἴει ταπαυᾶ Ρεγ ροῆο- 
Ῥείη ἀϊδιᾶ. 5.ἀ υα ξαιι ἄδιγ» πη οἸτιις 
ςοβύτοτε νἱἀδηζοῦ συ η}1}} 15,1. 1 τοῦτο 
Ξατιυὲ ργοπιιητὶ ἐπτατ. 

γιου καλῶς] Ροῖ οὐκαλῶς(φιοά ρε 
τί ηάς εὔϊε νϊάστυτ ΔοΠ ἀϊοας, Τηἀῖρηα 
πλοττς) οΟΠ]οςἃ απ ριτο τελείαν ταγμιϑν» 
δὲ ῥ»τὸ πάδὲ τεροηφη ιν) τὸ δὲ, 

Νν.Παρϑ.1] Μαΐτπι δὴ, ντ ἱἄρατον μοῦ 
την οἤη οὐ ἐξωδμοι: {τα; ἐφιέμδμοι ρτο ὅ2:- 
ϑυμοαῦτες. δὶς ἴῃ (ςηυεητὶ ἀἑ θις μο ὅ χὰ 
οὐτλ ἐκύλιοσ ςοηπὸῷἑτυγο- 

ΜΝ ΑΠἼνεῖρ ργοχὶ πνὸ ργξοσάξες ορί: 
ϑτᾶπιατε ὅὲ ποὺ ἐπὶ Ιερθ, ὃζ τα ματιὰ 
εἰρίοἱεέρδμον ἔτ ο, ἵστα ὶς απὸ π6 οἴπο ἰς 

Βεηάιπι οξίεο,(ς σαπὶ ἔκλα σας ςοπίυη- 
Βεηάυηι,νε ἤτ αἰτένρα σαε. 

Ρ.:62.ν.Θὰ γ νος ἡἴσενντ αυς- 
ἄλπι οἀϊτ. μα δι, ὃς οδιιθηὶς ειιπὶ ἐκώκυ. 
την τη ὩσΠΌΠ]Πς "οοἴτατ ἐκώκυον, φυοά 
«δος αὐ ξ οὐ πὶ οἵσε,ς ἃ ςυ ἢ κραία- 
στ ςζΟὨ ΘΠ ΓΟμΊΟη Ροτοῆ,, 

Ὑ Εκλαστα] Ῥτο αἱ λικίζω ιν 48 πὶ οχ' 
νυ]. οὐ ϊτ.αλέκίω, αι κα ἀ8 οἰλιαΐνν Παδδε. 
1 ελτο ἡὰ αλίκνν"οξαταιίους που ἐμά ὲ 
Βειταλναἠκυχυτξ οὐ απ ἴῃ αἰ λνάζωυ πνὰ-" 
ταῦ! ἰἴσεσςς, γαιιᾷ ςῖο ἀη νεῖται ἴῆρτος 
ἀϊ ροῦοι: Προϊβοαεῖο φετεὸ Ἰοσο Πυὶς 
τδυεηΐτε Ποὴ νϑάοτιτ. Α τ τς ἄς αἷλικίν 
αὐυτ λικίον ἀυθδίτοπγος ἔαςῖς δεῖ ἃ {{Π|Ὸ νοῦ 
ίως ρετς6,Ηνίκ᾿ αμφ᾽ ἱξιερτξω ἵπν εἐν ἡ λικέην. 
νδὶ γτεροηθηάυπι ἀἰχὶ αφ᾽ ἱμερτίω. 

Ρ.:ές ΟΥ. τῇ Αρτίως εἴτε 
ἔονυιδῆε τερπροτέραν, νι απ ρογοιυῦ σὰ ΠῚ 
μιολπαί. ἔς ἃ ἃς τερπνότερον ἔεττὶ Ροτεοῆ,νε 
{τ φάυεΥ δία! τοῦ ροῆευτ- 

Ρχ66.Ν. Αχρὶς Μαϊ ἐπὶ δῤερα η ἐᾶ' 
Βετς συ κοῦσα,60 (δη[ι 400 ραριρτις- 
ςσφάεητο ἀϊχίε Αὐτὸ ας σἰονο μεοις τιρην 6: 
Τρον γάλυος- 

Ν᾽ Ἐχχρ.] δ βοιαίξες ἱερ τε φίλοις ρτο" 
φίλας. 

ν΄. Αχεᾳ] 5. Πο! αἴ: αἴεητίον τορο- 
ποῃτὶ αἰχοί:[οἀ ᾿ῃ εὸ ἀ δ πτῖο φιὸά πε- 
πέτησαι Ἰερὶς. 

Ρ.χόγιν.. Γιὰ! δὸς Αυς ἐπ᾽ ἠϊϑεέου 

χῖρε μεζι τ άνδμον, αὐ αἰ ἠϊϑέν γερὸς 
ἀπο πῆ αίκϑμον Ιοροπ ἀπ ρυτο. 5. ἃ ἃ αυἅ 
ἀοῆε ποπηλιατίθιις νογθὶ κα τίωαρεν, 
ΠΊΔ] 6 πὶ κα τέων αρονἱοροτο, Ζυὰ ΠῚ ὀχενῖπ Ὁ 

[ἐσὰς κεόρος ἀυῖ ϑαγατος οἰ] ΠῚ κατίιαρεν 
{υδαυάϊτο. 

Ρ.:68. Ν. Αἰὲν] Εεροπο γφπγέον- 
πιιδὶς ραρ. 164. γφτονέα τὰ να΄ πῇ. 

ΡΣ). Αρτ γὰρ ΙΝ δὴ ρυτο Πυοπν: 
ἀοίαπι εἴ μυης νον ην, (εὰ ἕο ρον συν 
νίζησιν ρύο νὴ (γα εἴς μαδοη τη. 

Οὐο ἃ υτοιι αἀ ἔδη Ὁ ΠῚ ἀτεί ποῖνῃδ ἀτι- 
θιτο φυΐη κτ' ἐχιτ  ηἴςεις (δαιτὶ ἀε- 
θέπε,νε τ ΧΤ' Ὡκέων. 

Ν ἰ 9}} τουρὸ ἀρείας εδείατοο 
ἀϊοῖο) χενκῶν; (ἐραταπιάο πος ἃ (εχιςπ-" 
τἰ δ ς ἤος ἰοηίυ». Θυδὰ 1 ρτόθιις ὃς, ἃς. 
ῬΓΟδὶς οΥτιι5." 

ΥΨ. Ηπτος ἰωδ 11 ορίτουν ἃς Αρεδυος μᾶς 
(«ἃ πγαρὶς εἰ κόσερτα {Π5]εδετο, 
ΡΤ Ὑ)ἼΜαΙο ν᾽ γ δέξατι ἡ αὖ. 

τ γὸ ἡ μακεδὼν γὴ δέξατο. Ατ ἰοβοὶ, κ᾿ὶ γὸ 
᾿ε {511} 



Ἰερίοᾶς ἐχροηΐε αι, πο ἴοςο, αι! 1 τὰ 
φτάθη "ὃ οδιέος ππὶς τατεγργεζαζι οηλ. 1 ς 
'βεπάο εηϊπὶ ἣ γὺ ποπιϊματίμας γετδὶ 
δέξατο εἴλ Εὐριπίδης. 

Ῥ.:7ς.Υ.Καίμμορ. 75. οἰ αἴζες σὸρ 
δῶώου ἰερῖτ. 

ντύμέος  Τιερίταν δείλην μοχέλων 
χίονν. ᾿ 

Ῥ.277.Υ)7. Ακρητον] ῬτῸ φουλίχφν ρι1- 

ταύατς αι άαπι τεροπεπάᾷ κυλίκων. Ατ 
{ο ο!ὶ αἱξες νέκταρ ἸὨτεγργείαεις Ν ηρξ 
ταπὶ φιοί πεέζατ γεάο! εαε, 1 4επ| δἰπὸ 
φαλίκων, Α ἰοογιμο; γαίς νηρξητατίου 
λητεγρτείαζατ. 

Υ. Ἀκμίω) Οὐ ἀαπι ρτὸ οἰ λυρόεν τερο 
ποπάμπι ρυζαγαῃε ἱμερόεν τ, 

Ρ.:78.. .«Γολλο] Οὐ ἢ Ανάκρεαν 
εὐ  γΠΠαἰσα πὶ ἔαοΐθυτος, πολλὰ Φυφήσας ἰε- 
βοτουλμο Ν  πχαϊὲ ετἰᾶ ξοτιαῖο α ρεῖο- 
τὶ νεγίι,β ροβετίοτί ργα αχι ΠΘ πη: υ- 
Ῥυς ποτεὶς αἰἰδι δά οἴοπάεπήληι ἐρώτη- 
“:: ἃς ἐπόκρασιν ἴα πὶ νίας «ΝΟ γίάεο ε- 
πὶπι χυὶς αἰτυς εἵϊε (εηἴας ροήπε, φυιὰπι 
νι Ἀπαρίεου τείροῃ θη ὃ ταπγυΐο; ἀϊ- 
σα Κ αὶ σὺ δὲ δίς. 

Ρ.:8:.γ.Οὐ}] Ουκς (χης ἰΏτοΥ ὁγὲ 

χῶ σε ὃς Οὐδὲ μδὺ, οὈ Τίτος ἔα πῇ ποεῖς ρα- 
τεηι βοῆς ἱποίμάοτε : νι ἐν ἐσ τερείατι 
Ῥοῆ κρόνον. 

Ρ.:8ς.. Αείς 1 Ῥτο ἀῤεπέος πιαὶὸ 

Ἰερίταν [ἢ σίετετΙς εἀϊειαρεπεος. 
Ρ.:88.Ν.ΗῊ χῆαμ-] 5υπε συ ἡ νὲ- 

1ῖος Εἴς 148 εἴτε συοὰ Ἔρα.πος ἐηυεη- 
ἀο,ροηξάα εἴοι ρο κόνιν Ἰπτευγορατῖο 
πὶς ποῖα Αε ἢ ρτὸ ὄντως (α πτατοτν ροπδ- 
ἀλ ροῖ κόνιν ἔὰμετῖε τελεία τη), 

ν.Γαΐα] Αρυᾷ Βίορεπειη ἐν κόλπῳ. 
(ωἀ τναῖο κόλποις » φιοά ὅς [ἢ ἐρίρταπι- 
ταατὸ μυὶς ἤπλη1 ποθ ες ραν 64. 

Ῥ.:89,..}..Δαισ. 1 Νοη ποῦν ἑαυπιρῖ, 
{εὰ ποτὲ ἀυτῳ (οτίρτιηι εἴ ἀρὰ ἃ Ὀτορ- 

Ὑ.Οὐτον] δ. βοϊ[αἴϊος μήνυσε ἀχροῃῖε 
Ἐχοορίταυίτ: ἐς ἀ αι! ἃ ἢ ἤνυσε [ἐΡ ΘΓ ΕεαΞ 

Ῥ.:91.2.Τοὐπολ.1 Αρυά Ὀίοροηξ 
τῷ πολυφρουτί το, ἀοτῖςσα τοι πιϊηαιοηε, (ἅς 

ὅεα. τιν οτος ά ὅρει. ᾿ Ρ 

ΝΗ ογ ἐτ. 7 Αριυά Πίορεπεπι εἰ σία γε 
στιυύ μοι Βούλδυσον. 

Ῥ.292,..Υ.ΕἾπεν] ΡοΙ͂ εἶπεν μβαδε- 
ταῦ οδάοιη ἱπιογραηϑῖο ἀρᾷ Ὀιορεηξ 
αυα Ηῖς : πε ἐερὸ δα ἰδ] ορυς εἴδε οτέ- 
ἀιἀοτῖπη, ἄς εὔϊς εἶπεν ὁ δὲ ρτο ὁ δὲ εἶπεν, 
ν. Τί ογ ὀλ. 1 Αρυά Ὠίορεηπεπι, ἐς 

οἰκίον ἤγαγε.ϑς ἴῃ νοτισο ἐς οἰκίον ἤγετο. 
ν. Οὕτω] Αριιάᾷ εαπάεπι, Οὕτω καὶ σὺ 

Δίωνι ας ἰεξξίο πιΐ ἰ πλαρὶς ργοθαταῦ. 

ΜΝ. Κλανοῖς 1 Νοι κλενοῖς (ςἃ κλεινὴς 
Βαθειάθα. 

ΥΟΕς σκυ).1 Ῥτο μεογηήσας Ιερίταν αρυᾷ 
επη 46 πὶ πλανηϑεὶς, εοεπι (ἐπίῃ. 
Υ. Δάκρυα] [τὰ οπτοῖπο Ιορίτωτ ἀρὰ 

Ὀϊορεηξ Ηϊς νετίιις, ὨΠΠ χιο ἃ ἰλια δὲ σα 
Ρίο ἰλιάδὲ οι εἴτοτε τΥρορταρῃΐοο ροῆ- 
τυ] Εἴξ, 5τατε τα πγεπ ἢς πὸ ροτεῆ π 
εδὺ νἱ αἰρίταιίοηϊς (ςχαπεηεῖς ρτοάιςὶ 
ἀϊσαπλις. 
Υ.Σ9] Μείϊως χε νοτίας σι δα Ἶ6- 

ὅίοηε 4υαπὶ μαθὲς Ὠίορομος, καλῶν 
7 νίκιον ἔργον. 
Υ. Οὐκ] εξτις ἄν! λέχϑη. 
᾿ Ῥ.293,α.Ὁ Ως ῥα δι! ἃ ροῖ 95 

γῶν ὃς ΡΟ Ἡρακλείδη τη ἤπον οὐίμοιργα πα 
ςεἀεῃεῖς το τὰ ἱπτετραπδῖο, να ἀρρα 
τεαῖ οἱ πασι ἱιῃ ο᾽ Γι ΠΊ ἀγὐθρωώπωσι. εἰ ἀπ 
τἰαίσυϊα εἴ Βας τταϊεθο. 
Υ.Πῦ,1 Ρτο ἔκχπιες αἰ ϑανατων ἴῃ νεῖ, 

ςοἄ. Ὠιορεηῖς ἰορίταν υξέπιες ϑαίγατον, 
αυοά ρεῖ δρροϊιίουεπι ἀϊξλιηγ ξαμεγῖτ, 

Ρ.:94...Υ «Σῶμα ἸΑριιά εὔ ἀεπι ἰε- 
φίτυν ὃρ δευσεσα ἃς ὑ δὰ τι. 
Υ  Εσβεσεν] Αραά οπάςπι26' ἐν βλε- 

φάροις ρτο ἐκ βλεφαρων. 
Ὑ.Ηροίκλ.] Ρτοὸ σή μις ὦ [ςτῖρτυπι οἵδ 

ἀρὰ ΠΊοβΈΠο ΠῚ τί μ᾽ ὧν, ροῆτο νἱἀε]:-- 
ςετ Ιοηϊ ὃ ὧν ρο φωΐ. (ε4 π|8}} σαυΐε 
εἴ οὐ ποῆεαπι ἰδίῃ ΠῚ τοὶ οἰ απ. 
Ν.Δρπακτὴς  Ἀρυὰ ουηάοπι 2 δα 

πακτηρ. 
ν΄. Κπας] Ηαδεηι φιυΐάοπι ἠκῦστ» νε 

Βῖς., νυΐρατα: Πἰορθηὶς εἀϊείοπες » (ε4 
γετιοοά. ἐκλῦσαι» υῖθ ες αὐΤδητ οὐ. 

γ.Εἰς κεφτ.} μπὲ 4] ΠΟΗ εἰς κροίτη- 
τανίεὰ κεαί τητος ̓ ο5 νετίως εἴἴε ἔστι σ8:- 

Ρ.289,.0.ν ΠΑ Α Τ.β] Ουᾶ Βος ε- 
Ρ᾽ρύαπηπια πὸ ἤτ εἰς Πλάτωνα, [εὰ 1Πλα΄- 
τωνος, ΠΟῺ ἰατῖς σοπιεηῖ ἢις εἰτυΐο εἰς 
φιλοσύφοις. 

Υ Ωη3α}11.ορίτον δριιὰ Ὀἰορεπεπη,ὸ 
ποῦ τὸ παῖ, τῖς ὅππορέφεται. 
Ρι5ςουν Τ ὐξε]Β εροπεπάμπι ρα 

το τί ὡραῖον. 

Υ.Ἐντὶ] 5ιρεῶεις εἴ τΔΗὶ ατεϊουΐας 

Υ.Αἰκ' αὐγαν ΠΝ οἡ (ο] πὶ αὐδαὺ τερὸ 
πο, ίε ἃ ὃς ποτεϑηκ᾽,ντ ἵπ ἔπε ργασεά.ορὶ- 
Βταμαπλατὶς πο)ορῆν ὅς {πρτὰ πτ'ρχευνθὲ 
ἔρμο]. πταϊὲ τεροπῖς τυξοσέρ γου. 

Ρ. 2ς02.ν.ΜορεἼ ΜΑ]ε ξοτιαῆς αἱἱ-- 
αυῖς τί μου. 

Ριζοδ. Ν τέχνα] απετε νίζειυγ ας 

[ἰχυο ἃ πχεηάυπι (0 ὀξεπόνασεν, ργορτοῦ 
ηυοά ποι [εξ νετίι». ᾿ 



Ῥ. 7.57.0. Αχόος] 5. ΒΟ Τα Πες Περὶ 
υἷ' σ᾽ ὠκλείας, δὲ ἱπεεγργογασαν, ( Πας 
(ρεγοία ταν Οογεὸ αὐ ἀκλείοις πχεα- 
ἀοίωπι Πε,πιλαϊ ποὺ ἀμ ῖτο : (ε ἃ χη μας 
ςαἤίρατῖο ὃ ργοχί πιο ρετῖτα, ἤτ ροπυΐσ 
πυρά νετὸ ἀπ δία πι τα Ὦ] εἰ ΑἸ υΐ 6- 
αἶμα αἰτι ἃ ροίπίατο Γἐητξτια ἄστις 'ο- 
οἱ νἱἀοτυτ. 

Ῥιφεα γ᾽ Θαῦμα 1 ὅς αυΐϊἄλκαν 
(οὐ δ ἐπ άπ πα σεηίοαητ, ἃς ρΥο ντὸ αςεῖ- 
Ρίδητ, φυὸά ταῦτ ροτ οηγηΐα γεξετας. 

Ῥ.τι}.Ν.Νόσφ.] Μα τ τὸν ἀρῶν. 
Ῥι21γ.Ν Οὐ σοι εδι", νε ορί που» 

σί πολ ἃ ἰςφασηείθας Γεραταθίτιτ, ροῦτα 
ΡοΙὲ τόογ᾽ ἱπτοτιορατομῖς ποῖα; πὸ ροίὲ 
χϑύασω.. ος τηοᾶο, ατὰρ τί τοσοῦ; ἀὐνὸ τὶ 
χέϑοσω. 

γ. Αἰεὶ] Υ εἱ ἤ τιο. 
Ῥ.3:0.ΥΝ. Καὶ] Ρηοτε ἴοςο ἱεροι- 

ἄτι ρυτο τὶ δός, 
Ῥ ζει. Ανπτ, ] Τη φυ υίΔἃ εὐ ε. 

Ἰερίταν αἰδονδῥην.ἴοἃ ἀρτίως οἵ (πηΐωϊ ἔα 
ταχα πη νου οεδην ροτίτς αυὰπιὶ ρτ οι 
εἰ ατιυα Προ σατο ἀατὶ (οἷοι. 

ῬατΝ Χαλκ. ἹΕρ  ρταπηητ πυά 
Εἰς η Γᾶ Ἰοςυ πηι ται χαο ἃ ἃς ἴῃ 
αἰτὴς πγαϊτῖς ξαταπι ἔς, [οἀ δὲ τη ηυϊ- 
Βυΐίαην ργάτοτγοα ἔαοϊ ει Δι ἐγῖτ, 

ῬυΣςΝ ΕΣ σ᾽} Ιῃ νυ]. εἀϊτ! ερὶ- 
ταῖν Ἐξεσ᾽ οἷαν Ἔρης. 

ΡΞ: 4.Ν Πρύϑε7ῆος ερίβταπιηια 
10 οσστοῦῖς εἀιίίθου Ηὶς {νδὲ ίαυς εἴ εἰ 
Ἰοουν)Γο 4 τ ξτὰ ςο]] οςατᾶ μα οτυτροῖ 
ερ  ξυχηγαν Γοοπ  ἀϊς Ταγαθιηὶ Ἰαπλδὲ 
εἰς νουῆθις (ουἰρταπη,αυο 4 Πα ὲς Ραρ.. 
216 ὃς 127. 

γ.Πεαξίτ.} τὰ ΑἸ Δ, οἄτε. ὃς φυιρυΐς 
ἀλ αἰτις ροδ Πραξιτέλης Βαδείυν τελεία 
φίγαν. 44 ροίτα ἡοη νἱάοο χαὶς εἴς 
Ῥοῦτε μος ερὶ ργᾶ πιατῖς (οἴω: ας ὰ- 
[λτα 118 πὶ ντά στον οο πιαη  ξε β ΠῚ 
τλλς. Ατοα συ] ἃ ἐπι (1 40} }}}ς ραῆοΥ 
30 [ἀ εἰς πιδείθιις 118 σσίρεχις ουἱ ρτὶ- 
πὰς ρος Ἀτιτυ ἀίηῖς ἀοϊαξα (Ὡς ρατίος: 
αὖ Ῥτγαχίτοϊ ες οαηἄθπι (ηϊά ϊς σοηίρὶ- 
οὐ ργοροίαϊε, Ρατὶ ἀἴς τοι πηοηῖο (μι 
ἀττὶ ἢ οἴτιπὶ σοπιργοῦ αῃς. 

Υ. Καὶ λέξ. Ὑ[ἢ φυϊδυίδαπι εἀϊεϊουΐ- 
διις Ρ΄ο φρυγα Ιερίταν πάρκ. αυα ἰοᾶῖο 
νίδοτυτ ὃ (ΠΟ πγαγρίηὶ αἀίοτίρτο ἴῃ 
φοητοχτιηι ἔστ ΠΤ, ἀςεταᾶο ν, γε νοῦ 
ἔχοι ροῖϊοι ἱηριεάϊ. 

Ῥ.3:ς.Υ Ες τ] Μίτου αυλπιὶ αἰ ταπι 
1ὲδίουςξ ἃς αυξ (ευΐο πα ἐοαυύτυς (οΠο- 
1ἰοίζος [οτ  ρίετίτ, μη ρα πεὺ λῤη, δέδοικα 
{υδλυάί, ΒΟΩ͂Ν μὴ αυις το! αὶ μγροάῖα- 

Ποῖεη Τἰσθε σατ οὔτις ρο ἤιαηι,ῃς μὴ ο 
βρασιευ τὰ ΡΟ οτυτ, 

Ρ.3:7.Ν. Εἰς αγαλ.1 Πὲ ερίρυᾶπια- 
το ἴῃς ἴῃ αἰλιιην Ἰσσιιαλ τγαη Πατο ἰδρα 
ἀηποῖαυ" Ρτοχί Πγαπὶ ργ  σοάτε, 

Υ. Καὶ κερ.1 Ουἱά εἴτει ἐγιγήεα μδρ, ὃς 
αυϊς εχ μας Ιεἄίοης εἰϊοὶροίίες ἰςη[ις, 
αυιπὶ ἀπο ἔτοτα συ Πυ την, ταῦ- 
ἄσηι νοΐας ΠΠτεγα πγυζατίους Ὠγϊ Πΐ νῖ- 
ἔυς ἔμπὶ δὰ νογαπὶ (στ ρειγαπι ρεγας πη 
{ερτορουδάο ἐγερίεα μϑυνὰ γερμαίρω, ἰὰ εἴ 
ἀεσοτοι Οἷτϊεπι [θηΐαπι , ντ ἀρ ΤΠ πλυηὶ 
ἃς ἀρουτ]ιπγιπι, ἐπ ας πφα μητογρῖο- 
τατίοης (ςαυυξας [ὰ πη, 
Ἐτ γέπεσ ἐν πε ηηρ ἀοοοναπνοτς Ῥαΐ ας οἰϊη ἃν 
ΑΓ εκ Διείοι μα κὶπιξενα ἰατιςε, 

., 4:9.) Τ γανον] Τορίτυν οἰ δῤε 
μόζον. 

Ῥυζου. Χερσὶ 11 ἐρου δ μα ληϊδήαις 
νι παθος πἰς,ί οι μκελιηδίαις. δὶς μα. 4 
ληϊδίμως 

γοΦρω7Ρῖο πήκτω μαες Αἰπεηαις 
βαλλω,ἀεἰμάο Οὐχ ἔτ᾽ Οἱξεύωγερτο Οὐκ 

ἔπ πξϑων. 

Ν. Θεσα. 1 ορίταν ετίαπι ἐν κυϑερής 
πο ἴα αυάἶτο ξοτταῇο ἀατίυο ἱρῷ. 

Ῥι τ: Ν τίωνα Μαὶ! υΣ λαμ ποία; 
οἵ Δρτένωδεος. 

Ρ..34.Ν.Βαρξ.} 1 ερὲ Καναχώ, [α- 
ΡεΙροῖτα ποτα ἢπιῖ Οἱ τορι ν ἐγ. 

Ῥ.23ς Ψ Ρνον. 1 ΕΠ ρτὸ μιεϑυδριαΐσα 
ποῦ ἀιϊιδίταθαπι τορουεηάιην εἴς κθ᾿ 
υδέιαῖσι, τγεα ταπιεῦ νης σορϊοΐζα- 
τὰ ἔγοτας 11] πλυζατε αὐΐως ἔυϊ : ρῸ- 
ἢα νετὸ πλολπὴ 1} |.πὶ ςοηϊςέζυτα νοτ- 
{ }10 σου βυπτατί αὐἱ πιαδιιοτεῖ ) Υδρια- 
δὲς νύμφαι,νύμφαι αἷμα Φρυ α'δὲς, 

Ῥα:9.Ν Κινίσῃς} 1 ορίτυν ἃς Νικήν 
συς, ἔς ἃ ρευρογαπη. 

Ῥ.2.4:.Ν.Α1α0}ν] Ρο της ετίαπι οἱ 
ἰγὰ Ἰητοιγοραγίοηςηι ῃα:ς ἱερὶ, 

Ρ.5ἀς.Ν. Ὡς] Οτεάὶ ἀειίπν ρτὸ ὅπ 
τοροηξάαπι οἵδε τι, νυ Πε ύτωνκύραός 
εἰμ δ΄ τι δεωύα ται, δὶς ρτὸ εἰ διώαἶ) δὶς ἔ- 
Ῥοαρυά νεζεγὸς οεῖαπι ἰογίρίοτος ῃοπιξ 
Πηρυϊατὶς Πυ πλοῦ τάττον Ῥἀγαὶ!, ἃς 
υϊάοπι ἴῃ Βυϊυΐπηοάὶ Ιοαυςπάϊ ροπο- 
γον] πγαχί πγώ, 

Ρ.547.0. Τὸν γὃ 1 Ἠαυῖς νοτίου 46 
δυῖὶς ργξδρὶ Ἰἰτοτοϊα 5, πὸ ρεπυϊτί πιο, - 
ΕΠ οηΐπι τοίροηϊο τἀ ῥγοχί πιὶ νοτίις 
ἐητετγορατίοη πη, Ρετ πάς ἀςῇ ἀϊέξλισι 
εἴϊοι, τι τὸν ἅπαξ: 

ν.Τοῦον] εἰς Πτονοῖαην Πυὶς νουΐωξ- 
ΡΥ χαπι. αὖ οοάξ οηἷπι μος ἀϊ Πὶς 
Ῥιομιμτίαταῦ ἃ 410 ὃς ργα σοάεης, 



2 .4}0 Ἐν λυκ. 1 5.πε φαΐ τερο- 
Ὡληϊ λυκείω. 

Ῥ.γς9.Ν αφύλ. 71 ερεπάυπι ρυτο 
τωγατῖκον. 

Ρ.561:.}.Πολλ.] Κεροπεξ ἐμέλεν, 
Τισος τερυρπᾶτίθιις σατοτῖς εἀϊτοπι  ὅ, 

Υ Ἔνθα 41] [πίστει α εἰ αἰΐηια ρατεὶ 
ουἷα χὰ ἱτρ!ξάαπι νετίμπι: ἐρὸ γὸ ρο 
ε"γα'δὲ ςοπιπτοάὲ ἐπίοτί ροῆε ςεηΐεο. 

Ῥ.369.Ν. Ἐν 1 ἄτης Ιορετογ ὃ 
ἄπαρξει. 

Ῥ.27γ2.Ν.Τιμιὼ] Αριᾷ (οΒο!αξ 
ἱερίτυν κυρῶν, Ρι ετοτιιπι ίς ἃ ουπὶ αἰ ἑτεῖ 
(ςτρΠς εχτ ἢ πιο. 

Ν᾽ Τοῖον ἹΜΑἸ τ Ξεινοκλῆς ἱερεῖα. 
Ρ.276.Ν .Σιγᾶς;}Ρ οὔπας με ερὶ 

ετίδαν οἴτγα ἰπτειτορατίοηῃ ξ ροῇ σιγᾷς 
ὃ ροῖ οὐλαλέεις. 

Ρ.37γ8.Ν. ΠαίγιαἼΡτο ἑτερόχροπος 
1 επεογ τεροίαοτί πν ἑτερόρῥοπος. 

Ῥ.38:.}.1ῇ αὐτή ΠΙπιὸ(ἢ Ὀἱορεαὶ 
[πεττῖο οὐδά πηις) εἶπις οἰμες μος ερί- 
ϑιταπῖπγατε (ερα !ςἈγιιηι ΠΠ πις ογηδυαπε. 

Ὑ.Μοιυδος Αρυά συ ἀαπη, Μϑνος ἐπεί. 
Ρ.38:.}.Ἐ}»] Ροῆ μᾶς νετίαπι Πα 

ει ΑΙ. εἀϊε. ἀ 8 ] ςμδ, Μη γε υέσοι βαμοῖαι 
διε. φυοά τεπτεῖο Πὶς αἰίεηο ἰοςο ροί- 
τα π1 ΕἸ, 4:11 14Π| Πιργὰ » ὅς φαϊάξ ίμο 
Ἰοςο, μα ἐατιτνΡ.5 ςς- 

Ρ.58:.Ν. Στείνετο 1 [ἡ σατετῖς οἀ τ, 
τοαϊὲ ροῇ ἀΐχι ογ᾽ ἐκείνου σοἸ]]οσατα εἰ τε- 
λεία «ἱγωιὴ,δς ροίκιις εἴτα ες εἰς Σρισοτελίεν 
4υἱ οτατίοπεπι ἰπτειγ ες ααοά νὰ νίτα 
τεσ, σης εἰτυ αἰτοῦὶ σοηχ!ὶ, ὅς ἀητὸ 

εἶἴχι σ᾽ ἐκείνου [ραι! αἱ θᾶ(νε Ιοααΐ πυτ) 
τεἰϊἐσαίγνε ῃ:ες ἃ ρεοράρηείθυς [τραγασ 
τὰ εἴτε οβεηάδετεα,. 

Ρ.384.Ν.Ἐνϑεον] Ταϊξ ἱπεουσρεῖο 
πεπὶ ροῦ μιιπς 4004; νοτίαπι ἃς ρος 
εὖ αἴ Ρ μος εἴ φαϊητας, μα εης σαῖς 
τῷ εἀϊτίοηες. [εἀ ὅς αἰ ί,νε ροτετίε ἰς - 
ἔχου εχ 1Πατυ πὶ συπὺ δας ποῆτα ςο|14- 
εἴοπς σορποίσετε. 

Ῥ.8:.Ν.Αεσβ.} ΝΊΔε παπὶ δϑυμμον 
τερόπὶ ἀθδελτ. 

Ρ.598...Εφρεπε] Ργο μων Πδεηζεῖ 
τεροίμοτί τη μώω, μος (ςπία,ἔωρεπε μϑι 
πἶτον ἐσοώύμδραι χρυσέῳ ἐγ αἰχέλματι, οὐχὶ ὃ ἐνὶ 
χαλκῷ Τοῖς ἄλλοις ἐἴκελον.ἱ. ὁ μωίως Οἷς ἀλ- 
λοις. φυλῇ Ηἰς εχ εδάξ εχ ηϊια 1] ὃς ἢ 
ῬιειΙοῆοτε πιαζετῖα ἤαειιαπι ἀςοὶρίεη5») 
ἴπ ογάϊποπι ςορσὶ νἱ ἀεατατ. Ατ (ομο14-- 
ἢ ἐπιεη ἀλείοη ἐπι ποι ἱπεο! Προ. 

Ῥ.496.Ν. Αλλ᾽ 7 [πεεγριηχὶ ροῖ 
αὐδρας σοι ἀ επί ξεῖθιις σατετίς εἀϊ- 
εἰοηίθυσινε ἢι, ἔπ κονοάζων ἐνίκας αἴ δρακ" 

ἡξήσας ) ἐνίχκας τι ἥλικας" γηροίσας δὲ, ζιὰ 
γέοιξς. 

Ρι4.Ὁ9.Ν ζωνς.}71η ΑΙ 4. 6ἀϊερο 
Κωνςαντίγος ἰω μαδετωτ ἰητοτγοραιοηΐς 
ὨοῖΔ. 

Ρ. 4π.7. ΕἸΣ] Οχεεγα εἀϊεῖο- 
πὲς (α! ὁ ρεσῆχιπλ δαῦεπε εἰζαΐ αν 
ΕΙΣ ΑΓΑΛΜ Α,Ἀοιτᾶσυλαι ρεπεγα- 
Ἰεπυναιτι ργίτ ἃ ἀππεαχας ἐρίρταπη- 
πα αἀ σὰ} ΡετΠδαῖ, 

Ῥ.414.Ν. Δαΐμμοσιν [«Ἔρ ταν οἰ πΊ 
ϑαλαοσο πόροις. 

γ.δῶρᾳ ] Ρύο παρ᾿ αἰκταλης τεροῆεπ- 
ἄχπιρυτο πα ρφχταίης . σα πηοά  41}- 
4υοε προπάα ἱπ μος ορεῦε οδίετυαι: 
εχ φαΐδιις εἰ ὑσσ᾿ ἐ ἐρίων ρῖο ἰχσνερίων, 
ἴῃ μος ἰρίο [ἰ θγο, τίει! εὴπϑ κυνηγῶν. 

Ρ,41:8.ν.Θῦκε 1 ἃ πις ωϑϑτέρης 'πι:- 

τεύρυηρεηάᾶ εἴ, υᾶ μας νεγθα φροτέ- 
ρᾺς λείψανον ἡλικίης ρεῦ ἀρροϊειϊοπεί(ᾳιυ 
νοσάπτ) ροηδηκιτ. [460 εεἰ ρος κόψαι 
ςοἸἸοςᾷ ἀκ ταπεῦ ξαΐς μπγροά!αοϊε :ρε- 
τὶ ἄτας ἢ ἴτΑ ἀϊξᾶ εἴἴει, νῦν μόλις δύρων 
δχς, ϑηκέσοι αὐτίω,λείψανον,δες, Ο:Ξεογὰπε 
δα ἀσσεη ἀεηδᾶ ἰυμεπαπι βυάίᾶ,, πλεζ 
ερὶργα πιατῖς παΐις Τπτεγργεζαίοηε πὶ» 
ὃς ροϊεεηπιί ἱπίαρεγ ἀπιὶςὶ αἰτας5 φυΐπ- 
αυλρίητα νατίας ἱπτεγργεζαείοηθς (νετ- 

θὲς φαϊάξ ςεττὲ ἀϊπετίας, (ςἄ (εἴα εαίς 
ἀετη)ρί δου αἀίςτθετο. 
γέγέπησ ΑἸο (δ, ΠΟΥ ΡΝ ΠΗ Αη20 78 

14« εἰδὴ ργορεγο βερε ρεεῖία χγαάῖε, 
Νίρνηρε ἰήτις ἐγρημεηει μῦν ὙΥΧ ΟἸΥΤΑ ἐδ Ρ ΟΥ̓Α ογίηρνς 

Αν» πον ἰδὲ ἀκ: γε δι ηασ ἐμεηρορελεραν, 
Αἱ ἀραί(παμη με Ρο 66) ργένανο γαῖ γϑάξεο ρεύέηα, 

Μεἰ εαπὶ ρίαεεαηε ὙἹ μέ σμογο μέσ, 

Αατ ῆς ν]τἰπγᾶ πος ἀἐπῖς δ ἱπτεγργετατς, 
ΑΖ ἀεα (παηημε ρβοξεη) ἤονρνε γθμοσαῖο μγίογενα, 

νεὶ ἀκ,κον ἐμεθηοῦα, "ΟΠ ρίαεενε [Ὡγβθ. 
Ροτοδ ἃ ἀσὰ τεάβετς, 

Ὑπ,άρα (πάη κε βοἐρε) γα ε5 ἐπεεθμθίξογο ἰοταὶ 
Μ εἰ ρἐ κοοιεις μορμέηε κεν ρἐ χεηὲ ἐμοί. 

Ηος φύοαιις πιοάο [δ ἤις ἐχρυ πιοτιι» 
Αἱ ἄρα (πάπᾳ ρο θη) βίογενσεν οἱ γϑάίείε ἑεεηεοη,α, 

οψόπε φσηία [μῖε, ἐ[ο [Ὡπεδξ εἰσεο, 
Ψεὶ Ηϊς νετγδὶς, 

ΑἹ ἄρα νοὶ νηὶ γεν αἰαῖ γοάσε ργίονίσ, 
Υ εἰ, εἰδὴ χγαίηρν γὲ νον, σγαία [ας νῈ [{ Πγειξ, 

Αὐὖτ ἵτὰ, 
Αε ἀρὰ κεἰ ρἴσγηνα ἐηϊε γθησσαῖο κοἰογεῖη, 

αγαεῖα νοΐ εαρι [εν εἶνε ἀρ! πέργια, 
[ἢ εἰπηάςπι [Ἐπί πὶ, 

ϑρη νηἱϑὶ νεῖ νἱμα σπηβε γείγοσγαάησ ε[ξο, 
Ομνγά! 4ηι0 ερερὶς Ῥεΐ εἰδὴ σγαία ρεάο, 

ΑΝτοῦ, 
ΑἹ ἄρα ργαεογἑ δηλ ας ργ [δι πρέὴς βὲ νὲ αρυμ, 

Υ εἰ ραν βερνεξξπεπμής δὲ ργικεεγίίος 
γεὶ δος ραξο, 

φεὐ εἰμ κε αἰὶ το πῆς γερά γε ργίογὶ, 
Ῥοβεγ!όγ με ἰραπαὶ {Π} τον ΡΥ λογε ταΐρεσν 

ψὲεὶ {ἰς, 
ΑἹ ἀδα, γαῖα σγάνοι, ἔκεῖδο βηα πῆς σέο ἑαΐίσε 
ΔῈ τἰδὶ, φπαένσ βεηογπῆς φηοηηε ας ρίζεεκπα, 

Ι 
4 

᾿ 
᾿ 



Ψ εἶ ἰπ πης πιοίδιπ), 
ϑεαὶ ν»)]οῖ ργκτεγίεα ε{} [Π πον γεμοςα ἐᾶν κίκε, 

15 γ88 βγισέεγίτως [ας γϑηοσοίμκν αυθοῦς 
ΜΕ Πἰς νετδὶς, 

ΑἹ φκαμηὴδ ἀπρὶ πο έγηηι Ῥρίπμοῦο εἰξοονφρ, 
Νὲ ἔπεα ἐπ γρθ ἑάδο εἰἰηρλϊγινα κν ἀγροῦ. 

Αἰ τὶς νει δὶς, 
Αεροβναν φηομαίαν Πονη"ανη ἀητοῦ ἐϊζε ἱκο δ μν, 

Ἡκης [πον γεάαες, [Π σουρνος {σ᾽ [ϑννῖο. 
ΑΙτῖς νει δὶς, 

ΟΟΥΡΟΥῚΦ αἱ φμαηκς πο νὶ ἀδομα (διε) [Ὡριοίζ αν, 
Νε ἕμμσ ἔγεμε αἰ ϊάουε εἰἴκα [Ὡγιο[χ τε ἀροῦν. 

Ψεὶ μος πιούο, 
Αε ἐμ πῆς ὁσηῖσν σα ἔονρραν σογὲδ ρυΐογενα, 

Αἰλπεοοηίες ἱνκς [ὲ σνατα ρυίονεδ λίνα, 
1π εὐπάσηι (δ ἢ}, 

δε γ εἰ τη φέαίοο τὸ βρνκε νἱάρνε ῬΥἴογενρ, 
Τύκα, ρΥ ον ἡ{βανν βηζε ν εἰ ο)δ ράγεν». 

ΜῈ] ἵτα, 
Μεγ Αγοῖ (ΟΝ ΕΟ  [δριμοῦγὰ γαμί ακὶτ ἰν αἰου, - 

ὙΜΆΡΕΓΗΥ πὸ οὐο ρΥλΠἑτμα ἐἶΐε βακους 
γὲεὶ ἤς, 

δε [ἰ εἰ αγρηνεα ρηγὸς ρατονὴσ [Ὀγιεῖνο σαρ ος, 
ἘΠ]  (σ' ΤΟΜ ΟΡ ΓΟ; πδ ραἴίαγε ἶνες 

ΝεἸ ἴτὰ, 
Ατ εἶεα, [Π πον Ὑἱσ γθῖ γοάάενε ἰοννα μηθν., 

Ττραῶρε αρηατα γεάάενε ἄοννα ἵνα. 
ψεΙ πος πιοάο, 

Ατάρα, [᾿ ποβνια [πὲ τουνείητεν ἀπε ϊκκοοία, 
ΝΕ ανρμολεῖας ἐεγυρίνεμς ἡδεῖα. 

νεῖ ἤς, 
ΑἹ δα, [᾿ ρνικαανο ργὸ ἤσες [πὲς ΟΠ Ὲ [ὑνοῖ,,, 

Ργαάα ἱκης {ἔγιῖο [ας ἀδα θὲ {Π ἀρηους 
Δυτίτα τοάάς, 

Φεε γ»]νὴ [΄ ριατονες εΥῖπον [μσενο[ζον δ ταριϑε, 
διγρ σάπια, σαγηεῖν ἰμγηνηοο ΟὙΡΥῊΣ ἀρεῖς 

νεὶ ἔς, 
ψολν ἀμ Ὲ εγὶρίας [εις τις ἀἶκα [ὑηνοἷ, 
ΑΓ γε ἑπῖσ ῥὶς εὐίρία κεν αθλοῦς 

νεῖ ᾶς, 
ΑἹ δρῖκνρ) ὙἶνῈΣ ἱρπελαῖη [Π φμ]ὶ βνντας, 

Το δάρας βγηλαν ης ῬΉ ὶ εἰἴεα βάεν. 
Αὐτίτα ᾿πτογρτοῖδις, 

ΑΓ ΓΟΥΡὈΡΉΔΜ 1 ΘῊΦ2 ἦγε 726 ἐξα ον [ὃγκάμτε [ἐνεῦλας, 
Ἑας εϑι [ἐγ κείμν ἰεχ ν ανηϊομεῖα. 

Ῥοτες ἃζ ἴτὰ νειῖετον, 
δε ας Ῥιυταγηδος γἱρίαάᾳ πὸ σονμρ εἶδε ἄρῦνοΣ, 
ΑΓ ΑΣΟΣ ἀδζε ἔμ σορηρ ποῖ βοζε ἐαειε. 

νεῖ ἢς, 
ΑΞ νβ [1 [νηΐ τενγὴ ΟΥ̓θγη ΕΣ Τρ  αῊ  ΑΥΡΏΟΥ ΦΡ 

Τὴ ἄδα γρη αν! πὸ ραείαγε ΓΝΉΡ. 
Ψεὶ πος ρδέϊο, 

ψ δὴν» [΄ ὁπηὶ ταρκε ρος ἰα ενο καρ! , 
τλεψα αἰ ἰμ(ο βετκα ζυρνῖ βάεν. 

εἴτα, 

Ὁκίέονᾳ [δ ραεῖαν γαρῖαε ταὶ τεγαρμα, αγρηον ρα 
Τηρρ βάν εν γριά ποῦν φη ὲ ἀπε ἐμπνς 

Ῥοτοῖὲ ὃς Ηἰς νετθὶς ἔς πως ἐχρυϊπηὶ, 
δε“ φπαή ἔμ ἵη γὰρ μεν θη Γσ ἰναϑεγε [ἐρνεδξα», 

Ἡος ἦγε Α)20 ὙΦ. 1 Η4 η6 {πη6 ἔδενε τκηγὴς 
γ εὶ Πὶς νετὶς, 

ϑ8ε( γε} [1 γον» γὰσ γατννα ἱκγα ποναγε, 
Αὐρδς αν οἰ ἐς τ ῬΉΡὶ ἱπγα πον, 

Υ εὶ Πὲς νειδὶς, 
δε καρ πῆς [ον [δνοϊνενην ἀἰδεν αΧ Σ [ΟΥΊΟΥ ΦΌτΣ, 

θικα ἐπὶ νλάη δ} βγρημς ανρουὴς ἰρογνονς 
δεηωπι ἃς μας νοῦθα χρυ πηςηζ, 

φαὺα {Π ἤονννα ξεσίε,σιες Υἱς γομοσαγο ζερ αθρρ, 
Ατέμησ Ὑηῖ μὲ πὸ [κρίμα αθτοῦς 

γι] τς νεῖτο, 
Ξε [ εὐσεϊμηι να πο κοι ποῖος αρηοξζενον κί τω, 
υ ΑἸΡΟΥ ἀρμοζξαῦ πῆς φμοςμ ἀνα ἔμνος 

νεῖ εις, 
1» γεν: ἀρηρνίοχιε {1 πὶ ἐαηρε ἰγε γεν, 

Ἰμῖξν ᾿κμπάς [ας νλαηςι ενῖο, 

Αὐἱίτα ἱπεέγρτοτατς, 
5: [ὶ αἰκα ἐπο νοι κίον, ΕΝ αἰχηαγίσ ΑΡἼΟΥ, 

Εουγρεα νη ες οὐ εἴῆργνα γεάῆνε φκεαι, 
νῈ] δά πυδς πιοάϊιπι, 

ΑἹ ἄδα, γι κας ἐρκεεοντὴ γε ]ρὶ σονται δαεα ΡΩΠῚ, 
Νηῆς φηοΦ ΝΟ (δῊ ἐπεηιεννὴ σογεοξήφγε γογϊνὶ, 

ΥῈΙ] ἔς, 
Ὄναρια [δ πεφηοαι [ἢ εανιὶσ τονε ἰανΐ, 

Αὐγραηθας {πὰς ἐαρ ΟΠ τονε ἑκα »ἰρνέσ, 
ΑἸΐτεσ, 

5: [ἡ πον γοάαδδ φηανο ροἤὲε ἀΐηα ἐκαρη αν, 
δι ἰρονρα ΟΝ ἐπα ἐρετι θη ΝΡ γηᾺ6 ἔεμς εἴθ ρκίεε, 

᾿ ψὲεὶ ἵτα, 
5. φκαναῖα [οἰ βηερε σον [γνκοι ̓ υρια οπογ ει, 

δὲ} ἔρῆοῦ ἐς ἐμὰς βγηρρς ανρηϊολεῖ,ς. 
Μοῖ Πὸ, 

5 μά γαδα (νὴ ργ οἰ ἶθε:) ὑρ τον βαλε δὲ ἐαττεθηι τίκ, 
Ῥηεὰ 56 ΑἼ20} ἐρηζοη[Ὲ γεν [ΠΡ Πὶ ἀξεα ἐμωεν 

ΑἸ α ἱπτεγριεγατίο, 
ΑΔ έν γεΐ ἐκεν βενρα ργομεν αν εἰσ Πβε πεδία, 

1ὔγησ ἐμυ δεῦρ ν οἱ ἐκεκεν Φῳ πεῖ ΑΡΟΥς 
ΑἸῖα ἵπτοῦῖργ. Ὡ-" 

Ἱριέεχγα [αἱ »ο [γε αὶ πον ε[} ζγαια νοι, 
Ἰπίοξεν αἱ [ΠῚ ΑΥΡ.ΟΥ γγ0 5 γρηέγγεν ἐδο ἔπιε. 

Ῥοσοῖ ἃς ἢς τεάάϊ, 
δά ἑαύεν" αἰβενχὶ ποβνὶ ρο ἀῤια αρηΐε, 

κερὰ τμάρρα  ἕπας ῥὶς ἐἰϊαϑεξεζίι ἀνηον. 
γε εὶ ἔς, 

δε {χεϊϊ ρατλαν φπας ἀάνηπα ἀἰαὐκρέην αὖ πρες, 
ὍΛ ΚΟΡῈ ἔδεε ΔΉΜΟΥΣ αἰαγρρνα γερεννά αι ἀρμοῦ. 

" γεΙ πος ποάο, 
Ὑ οὐανη ζ με γάρ [λον γρῖὶ πία νλαίηρηα {ρηνεξς, 

Ἡρο λάβε οξο ἔπι Πγργὶ δερέρνηηΣ ΑΡΆΟΥ. 
Νϑῃ πια]ὲ νοττοσὶς ἃς ἴτα, 

Δὲ »η")ὶΠ ηοφηθαῖ [ον αΐκια, νραρονο ἐεηδία, 
1η γὴ6 φηκίισ εγας ἤογε τλαροη δ, ρα. 

νεῖ ῆς, 
ΑΔ γρδ)οὶ αἰ [ ναὶ δον γγκενις γιὸ υδά φρο  επεΐα, 

Τρα ἐαρλορ [πρλλέὴα [τ νη ἄρφονε εὐδὶ, 

γεὶ τα, Ἷ 
δεή ἱπεμονλΐο ἀδοιω πον ἀφηο ταῦ, αρλονορα 

Ἐγζα γηξ ἀρ ζανρ εἰκωρρηνρλοο ΟὙΡΥὶ ἐκέκονε, 
γὲεὶ ἔς, 

δεα πἶργὶ ρεγεαμί, ἐαγνὶ ἡ εὐεάηες κε καρ, 
Ὁ κνηριοιίο ἴηι ἔπι ΠῚ γπλδὶ [αἰ κις ἄρον. 

Ουἱὰ [ἢ δὲ ἴτα νοιταὰς 
Υεὐλτς ἀπὲ αάοίδ τκο πρς ο ἄρα «αίοαν αρρυνΐ, 

Αρεθης ἀπε αρννὴς ἐρηΐτο βέικηνα ἐμεῖς, 

Υ. τὸν ετχ.] Ρτὸ κομώσαι (φιιοᾷ γετίης 
πο μά πλΐτε!) νἱάς πμπὶ (οι ἐδ οπά πε 
οκκομέστῃ. 

Ρ.4:9.. ΑλλἼΔη Αγειαπίνμ. 
Ῥ, 4:0... Τεαγλ.} δαης 41 τορο- 

Ὠληξ φρλοφόγοις. 
Ρ. 434:Υ.Δέρμα] γοςξ Τελέσων, 

40: ἴῃ ΑἸάΐπα εἀϊτίοης ἀφῇ ἀογατων, 
δῖ 4ας αοσις μαθοῖ. 

Ρ.436.Ν. Κωυ».75υϊάας μῆς νοῖ- 
ἔμπι εἰταῦς μαδ εἰ ἐχέμμκα,νε Ηϊς (ουϊρεᾶ 
οἵδ: αἄτο νε ἀς μας Ἰεξδίοης ἀυϊμταηἀ ἃ 
οῃ ἢ, 

Ἰ»,4.40...Ἐρμι.} Ῥτο πιξινεΐω τορο- 
τα Θγῖα μὰ (ογίρτα πὴ ὅυξιγέωυ ; [ςἀ Ρεῖ- 
ΡεγαπΊ,ντ Ορίποῖς 

Ῥ.44:.Ν.Δάφνις] Κεροης αὐδὰ ΡΓο 
αἷρν ντ Ἰεβιτοῦ ἀριιά δῖ 41 1η} αυσαιις, [- 
ἀξη) συεαίκτας Βαθει. 

{{᾿. 



ΧΩ οοἸΑρυᾷ εᾶδέξ 5υ1 4 ρτὸ ταζδὲ 
{ςτὶ ρεῦ εἰ τουύδὲε [εὰ ἤνιε τείδὲ ἥτε ταύδὲ 
Ἰερας» ποη νἱἄςο αιια γατίο ᾿ηἱτὶ ροῦης 
ἀπτεγργειδηἀϊ ᾿υΐις ἰοοΐ, ΠΗ εχ χάρος, 
(φιοά ὅς ἀριιά εὐπὶ (ςτίρτυπι οβ)ξαοία- 
τλιῖς χεῖφοίςν δὲ οἰεργηλαξ πηυζαῖο ἀσσοητιι 
τἜροηδΠΊι5. γε ἢ, χορωύαν τοῦδε βάραυο 
εδύων χέῖροις αἰ εργηκαξ.ν εἰ,κορωδαν βαρυ- 
γουδῥαν τοιΐδὲ χεῖφοις ἀεργηλας. 1,ημο: Παίς 
ἐς ἱρηαιας πγδΏτις στδιάτγ δὲ φιλῇ ἀε- 
ἀϊρηατυγιτο, Οὐκ ἔστε ρυδηΐτευ ἔς ρ6- 
ἤατι Ηἰίοε ἱρηδις δὲ ρυα (εηῖο ἰληρα1- 
ἀϊς πιδηῖθυ5. 

Ρ.444.Ν. τις 7διήρίςου ρροδεὶ- 
εἶθ] εἴ ϑνητῶν. 

Ρ.448.ν.Η.}}} ἈΚεδίας ξοτταῖε 
Ρο βαῦλει Ῥοποτγοῖαγ ἱπτοιγορ αι οηΐς 
ποῖα- 

Υ. Νὴ ἀν ]Ρτο ϑέλω φιάλη εἀϊτίο- 
πὲς μαθεπι μέλω: [εἀ ποῆτγαπι Ἰεῶ!1ο- 
επὶ σοηγπηαί ῃἰς χυΐ παθεῖν τη ξτὰ 
Ἰοςιι5. - - ἐπεὶ σέο μῶϑον ἀκούειν Ἡ ϑελον ἥ 
κιϑοίρης κρουύματα δηλιά δος. Ηῖς ἀρεττὲ 9έ 
λώ ργο πιαΐο ροηΐτυῦ » νε ἀρ Ηοπιο- 
τι βούλομαι. 5 εἰ ἃς ἴῃ αἴῖο Πυαΐμς 11 τὶ 
Ἰοςο αἷρ οὔρια! ἀἰσεξέιν ἣ ἀποϑνήσκειν εοἀξ 
Ρἰαπὲ πιοάο ἀϊξξιπι εἢ, 

Ρ.449.Ν.Καὶ τ΄] Προσηκατίω(ϊτι- 
αυλε ὉΠ ] τ αἰξος) πιαπίμετέ. ΑἸ πεθς ἦκ᾽ 
εἰκὴν, Ὁ υἱετα δὲ πρρτοήα νόος Ιοαιιοτ. 
Ἐρο νεγὸ ροσηκάτίω σοτταρεμπι εἰΐς 
κ αἰϊεεῦ ἐπγεπάατγί ἀεϊσεγε εχ ίτηο. 

Ρ.4ς0.Υ. Τὸν] Υεὶῖ ἀπαυδιίσοιν το 
“ολοις. 

Ῥι4ειν Γρὸς} Ιη σατ, εἀϊε. ἱερὶ- 
ταῦ νοὶ ἀϑρεπῖον, νεὶ εἰ δεπη]ονι[εἀ πὸ ἀτι- 
Βέμπι οὔ φυΐη ἀτρ εςον δας ΠΥ ἐρὶ ρυαπὶ 
Πχατὶς (οτἰ ρίετισ, ́ χυο ἐχρυίπιεγει υοά 

Ριαοοάξιε ορίργᾷπηατε ἀΐχεγαι ἀϑα ζῆ 
Ῥι4 τ: Ὁ Γλυπῆ.} Γι ρίτον ὅς βολϑο- 

εἐδύίω ϑαλαμιων.5εὰ δὲ (επίως ὃς 51 4λς5 αἱ 
τεταπῦ Τεξξοπεπ σοηῆττηδηῖ. 

Ῥ.4ς3.Ν .Αλλα] οᾶτας φρονέηςνε 
χαλασσῃς. ̓ 

ῬΡ.4ςτοΝ Ἰεούμϑμοι] 56 ἰπου εϑύοις. 

Ρ,4ς8.ν.Τοῦτον] Ρτο αἰδὸ} (τ θεὰ 

ἨἩΕΝΆΙΟΝ 5 

ἄσηι ν᾽ ἀθίαν ἄϑυ, 
Μ΄. ΑλλἼ Ουἱάαπι ρυταης γεροπου δ 

κύδεταω ρτο φείδεται-[εἀ νἱ ἀετωτ (μεῖς εὖ 
πιοάμς εχ φείδξ) εἰτςὶ (εἴας. 

Ρ.459.Ν.Θελγ.] Ρτο βελόκϑμος τε- 
Ῥοίμιοτ πα ΠΡ επείως ἰλλόρϑμος χυὰ τι βαλ 
λόρϑμος, στη ἔς ΠοΙΙαῇ6, 56 ἀ τὰπὶ ἔμποιὶς 
αἵψιαν (οἰ δεπάτιπη. 

Ρ.46ο.Υ.Τοςυμα Ρτο βάλλεις οτος 
ἀϊἀετίτη (ςτ Βεη τιπὶ ϑαΐλλει ς. 5. ο]15- 
ἴτες ἐαπιε τοτίπος βάλλεις » ὃς ἐεχροῃϊὲ 
Νος (λιιοῖ ας ἴα αι ἀΐεης ἐεία πὶ κατά, 

Ρ,468. Υ. Ἐξήκ. Τεροηάμπι νῖ- 
ἄστυν λυκαΐξαν ταις πιὸ πῦ ἀεθυὶ ξοτταῖ. 
ἴς ἀε μας ςαῇ!᾽ ατίοης ἀυθίξατε. 

Ρ,470.Ὑ.Γλωῇ.}. Οὐ: ἄλπι εἀϊε, 
κλῶμιαι» η1: 48 κλάομιαι Βαῦεης πιξάος 
ζὸνρτο χλώμεϑα. ἢ 

ΟΥ̓͂Ν εἰ, καὶ τί ύωμαι Ορνεον; 
νῊ φίλ. ἹΠ ἐρέτας οτίαπι χαλεποῖς ΡΟ 

 ρόποις. 

Ρ.474.ν .Σω 1 Νοα Δυδίμπι εἴ. 
αυΐη φίλη Ιορξ 4 ἤε, (υὐαιά. «ἀπετθὶο 
ὥ. οςετεύα ταπτθη εἀϊτ. μαδεητ φίλαι. 
Ὑ. Αὕτη] Τοῖμηι μμης ἰοσιΠη ἵτα ρος 

εἴτις ἰΙορξάἀπ| σεη [ἸεὙ1 ΠΊ,κα] εἰ ποτε χα- 
ρθς ἐτόλμων. Ἡρυϑρία. τί πλέον; τὸν πο 7ον υ'- 
εϑαΐγετο. 

Ρ.47ς:-0Υ.2 πλ.] 56 λογισμῶ. 
Ρ.478.Ν.Μοιχὸν]Ο ας 43. εἀϊτ.Πὶς 

ἱπτειγορατοηῖς ποτᾷ ἀρροῆιᾷ παδοηξ. 
Υ.Εἴ}»1 26 αὐλαὶ ρτο αὐγας. 

Ῥ. 481.ν..Ορκοις 1 Ἔσῖταῦ οεΐαπι μοὶ 
βαϊνειν,ίεἀ τεξλῖις δέώειν. 

Ρ.48:. Υ.Αλλ᾽] Ρτὸ δηχορκῶ, ἤμε 
δητορκύσων (ν᾿ ηυκάᾷ μαβεης εἀϊι,)υς- 
Ροηΐς ἐς μοϊ αῆτος ἡ 57) Κροίσου. (αναι- 
ἀϊεης πόλιν, ὃς ἱπτε! Πρ εης δαγά ἐς, ηιμς 
Οταῖ τερία γοσάζωγ ἂρ Ἠοτγατίο  Ἐρο 
εσεγῶς 

Ρ.484.ν.Ου δι. φεγ θεηάυπε 
φίλονννι ες νετῇις. 

Ῥ.486.ν.Τῷ] ΡΙαιοηῖς εἴ ἢος ἐ- 
Εἰ ρύδηηπγα , ἢ ὈΊορΘΩ ΠλοΥτῖο 1η οἰ05. 
γίτα οὐθἀ γ85. 

ΤΕΡΗΑΝΥ 9 ΙΕΟΤΟΑΕΙ- 

ΡΒ Ο δηποχαιϊοηῖθι5 πᾶς Δ ποιδι πο. ] 5 ἄλγε πε σοερεγαηε πο τἔρο- 
τὶς (εὰ οβαττα (φιοά πηΐτιπι νἱ ἀετῖ ρο Π λαπριβία. 1 δας απτξ πε τεάϊρεθαι 50 
ῬΈΟοΙΕς; αι! χυιπὶ εοάξ τέροτε εἰμίἀ4ξ ξογπια: οματτα ἐχευάετγειατρίμτες αδ ἐο 
Ῥαρίπας πος νἱϑπες οἴαπν,αες ργεςατίὸ οδείπετε ρου]. ΤἈπεὶ δυςξ πηθας Πὰς χη -΄ 
ποιατίοπος εξ Ποη ρυταθαπὶ νὲ εἀϊεϊοηὶ αἰτογῖτις πούαπὶ Ορεγῶ πηογαπ αἴετς 
ἀςθετεπι.Ερο ἴτω εχ ἀποῦιις πια]ς Πυΐπη5 οἰ ρφΏς, ὃς ῃ της ἔςυῖρια πτςὸ ἕωτε 



σντοήςαᾶοο Πτυτῖς πο Ῥερογοίονε νἱχ ἀεοῖ πα ρας ΘΟΓΙΠῚ 40: ἐπ ορίις μος λη- 
ποταταπι,εας οΤυρογτ Οὐ οἡ ἐς ςεἸαγε, Ἰεᾶζοτ, ΠΟ], πὸ αὺς Πἰ ΠγαΠῈ ἢατῇ ἀπηο- 
κατ᾽ πουϊατυπν Ὀγθατατο ΠῚ ραγῖτου δὲ ᾿οἸ μΠϊταῖο ΠῚ ας ἢἰ Πυέαπν ΠαΛΏ ΠῚ ἢ ΓΟΓΑΓ ΟΠ 
τυϊγατετῖς εχ συ ϊταῖο 7. Οὐ π οηΐτι ἐπέερται 11 ἀπ ΠΟτΑΆΓΤΟῊ ὁς5 πη υΪτοτ απ ἴοςο- 
τὰπι εΧρὶ Ἰσατίοποπιὶ Βαρετεης 4005. ἀοξιεΠ πλὰς αἰϊοαοΣ (ς πο ατς Βτοάαυς 
Ρτατουπηογατναυς ἴῃ φυΐδις ἐχρὶ ἐσαπάϊς το! μὶ πο (ατί [ξοσοτας, Βὺς ὀάταπι τοὶ ἐς 
αυϊῖς5 εα ΡουΠ ΤΙ πὰ πὶ αυς: αὰ νατὶας ἰεξξίοπες ρετιτηξι(αυς ετἰᾶ ρυσοϊρυὸ ἐχρο- 

ἔχαζαπι ἐτὶ ἃ πις εχ  πηαυ! )ρετίςφυυζως ἔστη. πο ἃ ἐρ των ἤσπς νΠῸ ΠῚ ηιιοο,11.- 
Β6 πος ΠΊΟΠΘΟ νὲ αἰτοητὲ ορὰς πος ίεραπε, Παυΐάεπι [Ὁ ἐρὶρ απ ΠΊατιθυς πᾶς 
Ετίρετς αἰϊοηυΐ ν᾽ ἀεηιυτ, ξοίίπιος ἰοςος. ἢ 11 ἐπιτοίρ᾽ οἰαηευτ ἀ "Πρ ἐπτέγη; οχοι 
εἰαητατν οἰ τοίσοις ἀϊςο. Ἐχϑρίο νη ςὄεεητιις ογο. ἐἢ ΡαΡ 164» Χλαγειν ζῆς πα ελοὺσε 
λέγᾷ. πεπλο εἢ αιῖΐ ρτίπια ἔγοπες πο ὀχρουαῖ ΠΠ}ρ|Ποτοτ » πα ραὶν δ Ὧ)ς πα φκοῦσγ 
χλαειν, γε κελάζοι ζια παρλὸντας κλαγεῖν .(υΐ εὐΐπι ἀϊ οἶς χλαύσατε , Ἰά εἴ ἤστςο, ὶς νε 
βξαπηὰς ἐπιρεγας ἥυς Ποτεδειιγ) [τά αυϊά ἀὐρυτ 1, 40] ἃ ἀςυπηΐηο ΓΟ ΠΠΠΔὶ ἀρ η 
Βαθεδίε πος ερὶ ρΥ πιρεπτὸ νοτὸ ἢς ῬΑ] Παά αι ἀοπὶ ἀϊροιπὶ σεηίςτὶ πτοτϊτὸ ρὸ 
τοΥῖτ  ἐγὰπι μος ἱπετοίρὶ εἰσ εηΐος ἴῃ τ σοι σοηΐμπηξζαπι ἡ}}Π}ς ν οὐδῖς εἵϊο ἔξ 
Δίμαπι αἰ οηεπη δα ἢν οἰ πειλητικὸν Ιου πάϊ σοπὰς, χλαζειν σὶ λίγα, αυοά ἃς 
οἰ μκώζειν σοὶ χέχρ ἀϊ οἴτωτ. μια Ηϊς θοΌτι5 νὴ αἰ Ἰτοῦ (ρθοιΠγοη αττῖς ἔν: οἄοτο ΠΟῺ 
Ῥοτυετῖς φιὰπι νἱατοτῖδυς ἐπηπιογοτίδις δὲ ΠΡῚ ἰῃ οορ υἱεῖς ἐπηρτοςαηάο ἄτας 
τη τα πη 4ο. 
ΝΥΝ - ἀε μας εἀϊιίοης ραυσα, Μυϊΐτος οα Ιοσοσ, ίο 4 ΠΌ]Πος ταπυξί ΠΠΠ ν δὶ ορεῦ 

εὐ πτυς ογατ ἐγγοῦλοχ ςορϊεέζυτα ἐπτοηδαῖος πα οτ Ἐχ ἔα! ῆς ἐπτεγρα θεοῖς 
οΥἴος οἴγοτος Ἔχε ρίσοῃ 4005 ἰι5 ΠΊ] Ηὶ οὔτε ὀχ  ἤλαυΐ. Οὐυπὶ αὐτῷ τη σατοτὶς 
εἀτιϊοηίθις ργι ἄχος νηϊουΐσος Πἰ δ τὸ πιιπλοτις τ] οὐ ἄ(αυ κιφαΐλαμα Ηὶς νοςᾶ- 
τυγλα ουδὲ πα πγοτο ηὐἱ ἔπ ἰρίο ᾿ἶθτο οὐἕνποι τοίρ δ ἀσατ: απ} πλυ τα. ἐρΊρταπ," 
τη ατα [δ ςοά πὶ τίτοϊο ἐς ἡ Δ ἐπὶ τορι» ὃς ροτίοηϊς ἴῃ εὐπάοπι [οπίμππι ἐστῖρτα 
ἀϊυμ! ἃ Πηετασυπη ᾿ἰδτο τουτὶ ον εἴτοϊο ἐς εἰς γί απι ροοταγι πη Οὐ μους, Μ- 
{πὰς5,αΠτταυο Πυ ὉΪ εἰ ςοἰ ςθοττί ηνὶ ἃς νοευ 1 Π1 πὶ ροεῖα ροσεῖ ἤμε: φυᾶ αἰτουδὶ αά 
Ῥαγεὶ ςΟ] του εἰτυ!α πὶ ἐρὶ στα πηγαῖα ἀϊυοτίᾳ ταηηυληι αὐ σοποταὶ ξ το ξογαθτατς 
αὐμι δὲ σαγΠλῖπα πγυϊτα μα (ραγατὶ ἄς ητ, οοη! ἢ δα Πητ,ςοπεγὰ αι: ςοηΐυ πὶ 
δὶ νυόσυς τοηοτο σο ἠτὶ ηυατὶ ἄς οητἰ πεουτυρτα Πητ: αυ ἰητοτάα ροῆτα ἢτ ηο- 
τοῦ τὸ ὄλιγξ άψαντος Ρτὸ εἴυς ποπηίης ᾧ ὅρηγεγατῆαι, ὃς νῖςς νετία: συ πὶ ἄδηλον 
αἰϊαυοεῖες ροηαζαν ν δὲ αὐι Ποῦ Ποη ἱρπογαζυῦ, 4 ἢ} ΠΟῚ ραῦοα δε] ψε δέπας 
γζαφα Πυτ:ᾳα: ἷς ἐρῸ αἰ Πίαυις ανυϊεῖς νεῖ ῖς τοις ἴα ἀμ θυετίπι, εχ πυΐὰς εὐξ 
εἰουῖς ςὰπῦ Αἰ τἷς ςοἰΠτῖοης ηυὰπι εχ πτεὶς νου δὶς ἔστε! Πρὶ πγα]ο, 

Αἱ εἰταϊῖς αυἱ ογάί πο αἱρβαδοεῖςο ςοἸ]οςατὶ που ογαηείο ἐπὶ (0 πγυζατο, σὰς 
ερὶργαπυπγάτα οχ τἴτυ!ο γπ0 ἴῃ αἰτυ πὶ ουΐ πλαρῖς οοπυοηῖτο νἀ εβαυτατ, τγαηἤξου- 
τον εαυδαυ αὐΐως ἔμ]. 5 εὰ δὲ ποπλῖπα εοτυη ἀξ ὅχηγ αμμ ατοποιαἷν ντ ναὸ [οτὶ- 
Ρζα ἐπα ει ἶτα οείαπι νατὶ δ (οτ ρτα το! φυὶ, ἀτπὶ χυΐ ἃ ςοτεῖας ἃς 1] τ ρους πν, 
δεά πες ἴῃ {Π|- ποπυϊηἶ θις ας πιοάὸ οςυπὶαάίπη δ ίους,, πτοάὸ ἤης 111 [ςτῖρτα 
(ϑητ, υϊς αι ἱπτπλαζαι, “500 ὃς 11 ξοτιαῆςο (Ἰπτὸ νοτὸ φαΐ πε ποη ἀμ το) 
ἃ πτς μας ἴῃ εἀϊτίοης ργα βϊτα : (τε φυὰπι ν εγδὶς πταίουα οἷο πτοὰ νοΐο. 

Υ οὐἷο ἱρίτυν αὐ ορίρτάπγατα αυα: αἀ ἀτά!. ΟΝ ετετᾶ Βεγοῦ ερίταρμΐα ορί ρταπι: 
τοαταν ]υ  θ05 ΡΥΪπηυπι σοι πὶ ἀφ άἀϊ, πλς οἱ ἐπὶ ΕἸ ον τί: οχ νεῖοῦ αυοάλην Μοάϊ- 
σεα δ᾽ Ὀ]Γοὐπ ες ςοάϊος ἀ εἰοτ ΡΠ ,αητοα ᾿πά σαι : ὃ φαΐ διις ητας γα] ς 
Αὐυΐοηΐυπι ἀϊχὶ, οα ἴῃ ροἢογίουδυς ἀυηίαχαῖ οἷυς ροςηγαίατση οἀπτ οηἰ δος 4ι:- 
τοπάὰ εἵϊε πιοηςο, 1118 φυσηὺς λειφωσο ραρ.ς3ς.ΟΧ νοῖογο ςοάῖςο ορὶ ΓΑ πηγαὶ 
ἀείοτι ρῇ, φυοά Τουση Βαθερας Ιομαηπος Ο]θπηοης Αηρίας. Οατετα οπηηΐα 
αυΐδυς ποπλοη ἐοτρτοτῖς νης ἔα πτρτα ἡπυτ,ποη αἀ(οτὶ ρῇ,οχ Ἠοτοάοτιο, Ραυία- 
εἶα, δτγαθοης, δοτίοης, ΑἸ ποησο, δτορμαπο, Ὠίορεης [πεττῖο, 501 64, Εὐθλιῃῖο 
ἀείοτιρτα οὔτε {οἱτο:" Πυἀ αι ἀεὶ ραρ. το 2, Ἢ μετ. βουλάς, ὃς υα (Ἔφυμπευτ, ραρ,. 
φοᾳ.ζος, οὐ. ςογιςοϑ,εχ Ραυΐληϊδ,πηαρπα ἐχ ρατες Οὐ οὐ ρᾶρ.ςο9 ἱπομοιῖ,εχ δο- 
ἄεπι: φυοά εἰ ρτοχί πτῦ εἴ,εχ δίερμαπο ἃς (ςΠοΙ ας ΑἸ πορμαηῖς. Ηος,Τοιζδὲ, 
ὅζο.εχ διγαδοης: βυά,Θἔος, δες. εχ εοάεπι}}}ὸ Μεάϊςες δἰ] Ομ ςιΣ σοάῖςο: οἷς 
τοτα αὐα μας δι ἰξαυοης ραρίπα Βαθεῖνεχ Ατμβεπαο.. Οὐ: ἀείπσορς Ροίοίηιις ἐ- 
Ῥ᾽ρταπυηαιαγαυΐθυς [ὰ οὐ πὶ ἀμτ βουυπν αἀίςτι τοῦ ποπλΐηαγοχ Ατθεπισο οὔ ὅϊα 

{Π 1. 



ἊΥ δον τυ ὁ οὐ δ ως. ον 
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Ῥτορεπιοάυπι, ας οχ Ὀίοροης Γαρτεῖο,αιε εχ ΠΠὶς χαος δ᾽ ποπυίπαυΐ πίῃς, ππό 
ττᾶΠατα ἐμογᾶτι 5.4 ἐχ Ὀίορεης εὰ ροει Πϊηγὰ πη αι ἴῃ ΡΠ οἴο ρος {τῖρεα ἔχης. 
ὙΠεοοτῖτί αι ἀσπι ςεττὸ ἐρίρταπγίηαῖα ἤθη αἰϊππάδ αιὰπλ εχ εἴτις ροεπιλῦιπι 
φαἰςο ἀσςερίπηι55 [ε4 ἐὰ χα 13 πος γοϊαπλΐηθ σοπεί μετ πιο πη ΥΆΤΊΙ5, ΟΠ τ 
τεητες, 5υπεῆὶ ἐρὶ ργᾶπια ραρ-ς52 εχ εἴτις [18 εἶ1ο «ἷοὲ δώρου ( φιιϊ ἀητοῦ οἰδτεύα ἐ- 
ἴπ5 ορεύα ἐχοαίας ηοὴ εἴ) ἀερτοπιρεα πη ἔτ. Αἴ εουππὶ αυας μαθε5 ΡᾺΡ. 533» 
ῬτΙ πη μπι εχ δεγαδοπ εν» Ζαϊητιηι ὃς (εχειιπι εἰς Ξε ἀα,(ορείπηιπη εχ Απαπιοηΐο, σας 
τέγα εχ Ατβεηττο ρεείτα ἔα πε. Ατ συοά ἱπομοας ραρ εχυεπεξ «ἃ στοῦ ο γεξευ - 
τατν ὃς Αρο!]οάοτο εεἰᾷ εἐχομίο αὶ οπγα ργῆχαπη Βαδετας. Θας Βαυϊςαδί πῶ 
(ἀπεινηάε ἤητ, δὲ ἀποδεῖ 3.11 αὐτῷ γειφωδη νηάς Βαδιιοτ πηι 5, πχοάὸ ἀϊχὶ. 
Ατεοτιη 4 ρᾶΡ.517.{238.ς539 ἱε ρα πτατορτίπηππι Επτὶρί ἀϊς (ΟΠ ο] ἰαδες {πρρεάϊ- 
ται το τοῖα νέαις αἀ ΣΟενγωύ τας» δζς: Ραμίαηΐας. Οὐκ: ἐξααπευν ἐπ ΡΟ ΟρΙχο9. 
{υρρεάϊταιτ Πιορεπες 1 αουτι5 5 γε 1 {ΠΠπ|4 εἰς Ακρώνα; ἄπο ἀ δὲ ἀριιά αἰτος πὰς 
πἰταν Ὁ υο αὐτξ {Ππώῶ4 ἐχοϊρίᾶτ ἐρὶ ρτάπιατα,εχ Ραυίληϊα πτμτπατῦ (ἀ:]υα φ νηῖσο 
νετία δυτνηο τἄτὰ τι ὅς αἰτογίαις ργϊηςὶρίο οὔῇξε, ἱπηρετξεξεα ἐπ άϊςατί πὸ ἀεῦξε. 
Τρίς διΐπι Ραυίΐληϊας ἀε ἐρί ργᾶ πλαξε δὰ οὐ ν ἐγίι πὶ αὐ ἀΐτιγ ἕλκετον, οτ  δ1ξ, 5 74- 
»ραμμα δὲ ἐπ’ αὐτοῖς ἔπος τὸ «ξαίμεξον' καὶ ὀνόματος δθὶν ἑνὸς 67) τῷ ὡξα μέτρῳ πρὸς- 
γήι Οὐκ νετθα πιεπάὶ εεἰᾶ (υ(ρίςἴοῃς ἀρὰ ἃ πις [δ εγᾶς "114 ερίρτάητα, (οτίρεᾶ 
{πρτὰ, βαρ. τοϑ;Ὲρμῆ τετρακέφαλε, κοι λὸν Τ ελεσδρχίδου ἔργον, Πα ὁρφίας. Ῥεϊπιμπη 
πὲ πὶ ἐρι ργζπγατιη νίαπ νε πιαρηᾶ Πηιρ| ]οἰτατξ γα ὃς ΠιδεΥγατξ πη ἐεχξάϊς νεῦ- 
ἤδθιις πα δυΠ, 1 ΠΉ4; αἰτα 4 ξυ ε ἑηίτο ὅηήγρα μα χφυὰ πὶ ὅηα γραφίω(εἀπηανπα- 
ἄχτι ἱπτογάιπι , νὰ γιάοτε εἰ ἴῃ πτυϊεῖς εοτὰ χυ γετοδὶ η εἰτα 8 εἰς αν ᾽᾿αϑήματα) 
ἐχεπηρία πος νατῖα ἀοοξεΕρίρτᾶπια ςοττὸ ἀς Ογτο (ο] τὰ εεἰᾷ ογατίοπε (ςτίρεᾶ ἃ 
δέγαθοηε αἤδεττυτ. ἃς Ραυΐίλπίας Παης νηᾶ νοςεπὴ ἐνυαάλιος εριρτᾷτηα νοσαῦ. ὅγ4- 
γραμμαὶ ὅδιν ἀυτῳῇ ἐνυάλιος ἱπαῖτ Ἰὰ εἴ ὄχιγραφίω ἔ χήν εἰ δηηγέγρατῆαι ἀντ. Αραὰ 
ἄπεηινε ἃς ἀριϊά αἰίος, οδίεγυᾷ 4 ἤμπε ἃς Πς, φησὶ νεὶ λέγᾳ τὸ δπίχρα μρκα, (εηυξεε 
τηδηϊείυο. Ε δγεαΐας εὐ ΕἸτας, Σ, 5 τίς αμρκα δὲ δή ὅξιν ἀυτῳ Γἥωνα Δεινο ϑβοις αἰ - 
γα ϑεῖναι, το φησὶ ν εἰ δηλοῖ τὸ ἐπ᾿ ἀυτω δ πίγραμκαινε Ὀτευϊτατῖς πεἰά48 ἢπ ἀϊο ἐπέρα 
ψαν ἀυταῖ ρτο τῳ ἀνδριαϊτι ν εἰ τῇ εἰκόνι ἀυτεῖ, ἃς αὐ ἔϑετον αὐτὸν ρύο τὸν αὐδριωΐτα ν εἰ 
εἰκόνα ἀυτε ἀϊςεαπε. [πὶ νετὸ φιοη!ᾷ ἐρί ΡΥ πγατα αἰ εἰς τὸ τὸ αὐ δριαΐτος βάϑρον, 
ἀἰ εἰς πτναΐκιον, απ εἰςήλίω (δς χα ἀξ κυξοε δῆ, ντ αἷς [ομο! αἴξος Βορ μος! 5) ποῖ - 
ἀεραηταγ πε ἱπίςε! ρεδᾶτυτ, ἀξ Ῥαιίαηίας αἰ του δὲ [τα εὐ ἰοχυΐτιτ, σήλίω αὐΎ'3ε- 
σαν λέγρυξνρτο οἠλίω δ)ήγραμμια ἔ χουξ ὃ χέγᾳφ. Ατα; Πἰς ξετὲ ξαΐτ ρτίπγις ερίρτᾶ- 
πχατῇ νίυς:ᾧ νετὸ ροίξεα νατίτις ἐχτίτετγίς, εχ [δ Ύο πΌ}}0 πλο! τις σὰ πὶ εχ πος ςο- 
σηοίοϊ ροτεῆ. Εἴας ροττο ηι ἀϊχὶ ἰπ τοχξ 4ο νεται κι δετεατίς, Ἔχξ ρα πη ες ροτεῖξ 
ὙΠ 4 οἰ πιοηΐ ἀϊς ἐρί σγατη πηλ,ρ.ς 2. μυέγ᾽ ἀϑουν.ὅζο, 0 ἃ ἔτεπὶ ργοχἐ πιὸ [ς υ τα. 

δεά πεᾳ; πος ρταεεγοιπάἀᾶ εἰ, ρα ἀριὰ Ραυίαη ατὰ; αἰτος (οτίρεοτες Οὐια 

ςος ἢ εγεῖον νοςατὶ φυοά νοςαεῦ ροῖξεα ξι1 41 Π|ς δ: ἡ εγεΐα,ν 1 ρίατα (μητ Οὐ 
ταπγξ οἰταταγ Το ἐν Τὺς ἡ εγείοις εἰ πι Πρ ἀτυύ ΕἸ ερίαγιι πὴ ν ἐτίις : παΐος ἐρὸ πτἶτος 
αἀ άετο ρογυ Ἐπὶ, αἰϊος ᾧ ἐρὶ »γᾶ πγατίοος αἀ άετε {ἰδ Π7εῖ. 5 ε 4 πόπῃ]]ος ροτίις 
(ἀε φιοτε πάπιοπετς οδίϊειις ἐγά)ῳ ταΐος δ οοητίης Γαπηπηουΐ : ὃ σῃογ η- 
τπετο ἔποτᾶς φαΐ ᾶ οχ [4γ}}}0 ΤΤΠεοοτίεὶ {ππιρτὶ, Ευνείκα μ᾽ ἐγέλαϊξε, δες. ΑτῚ]:} νεῖ 
(ας φιΐὶ ἴῃ σατετῖς εἀτο δ τῦ (ςρτί παν ργοχί πιὸ (δηπατατ, Τίς, πόϑεν, ὅς. φυὸά 6- 
Ρἰρτᾷπιατίοἱ η Πυτ,ίοά αιὸά ἄδηλοι (α] (ὁ ἀϊσαπτατ, φυστι δατῆογεπι δούππὶ οἵα 
οδίδπει [ἀπ Γ αἰζατί πογοί ες, ΝᾺ ἢ που νοεογίδθυς πτ(ςξ 4 ραταιξ,υ 114 ἀπο 
(οἸὰηι {τ ἃ ἃ γον αυα οἷας οητηΐα οἀ ἀ Π{Ξ, Ὑ οτὰπν τἄτυτι αὐ εξ να 114 παΐς ορετῖ 
αἀάεπάαᾳ σεηΐοᾶ,ντ ροῖῖπις αἰτα πλυϊτα ἱρίογῇ ςεᾶ νετογᾶ σαγηηίηα Οὗ οΆ αᾷ δτῖ- 
ΤΙ γατίοη ὁ (π πηπιοιιετί εχ ος ορεῖε οσυρίᾷ. Ἀε οδιγὰ αὐτῃ οὐ εἀϊεοηΐς αυς Υ᾽ ἐ- 
ποτὲς αητὲ αἰφιότ αη πος ργο ἀ 1ἴτο Ἔὐα δ τρΡ το πηαρηα ἐρίου πατῇ αοοεῆϊοης 
4ι τη εἴτυϊο ρο Π  οἴτιις ἐγαείερτξ αυτ οἔξο νεγπουΐος Απαςσγεοπεὶς φατο, 1] ργα- 
τειυλπὶ ῳ ΠῚ] οὔ ἐρί στα πηατῖς σὄπηιηο Παἰρ εητνετῖᾷ ἀερυασιατ ΠῚ πτὶ ίσητ, Νὲς 
αἰΐα τὸ φυᾶὰπι πιο ϊτς πιξάοτᾶ πΉ}}Πδιις Ἰοσαρί τξατα εἴς σσροτίταν 114 εἀϊτῖο;, αυ. 
ταπχξ (προτίοτίδες Ἰοπρὲ ξαβιρατίοτξ ργαάέσατο Π18}} δᾶ ριιάυΐε, 5:4 ας ριάοτξ 
ἴῃ ρευξη ας ἐγοηες ποπιίηίδις αυΐσγατι Υ αἷς ἰςξδεον, ὃς ποῆτις Ια δοτίδις ἔλιπε, 

Ῥαρίπα φι1.Ν. 27, ΡγῸ ἧς αὖ γεΡοπῸ ἡ σει εχ «οπίεοϊκγά. 5ήπῖ (σ μίάαη ἰοοὶ ἐπὶ ερίσνιεχ Ἀπ 
τρόπο (7 Ταεντῖο [εναρτῖς 40: πα ἐχ μοι ςοά. εἸβομάαγε ΠΟῊ βοΙιγμη6. γ τοπἰ οἐξενα ἰοέξον μην 
τεἰϊηφιινπια. Ἐκ ρεπάς μεγὸὺ πορῆνις μπιυη {5 αἰγεγεηε ἐκ ἀπποτ. τοτγόχ ηης τοατεέγα 4 μα ἀεργες 

"εσάμημς ) 4πίά ἐπ βάγτε ἀρπίαχατ αἰΐφιεα ἐχερηρίανιεπν δά βοπιην 9 (5 εἰμ ίποάί π05 μην μα 

ἐπ οτγουενη ἐπηρείίετε ρο7ε πἰάεαηταυ,ποη οοἰ εφίπησ, 
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